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Důležité, nepřehlédněte! 5. 11. pan převor Siostrzonek jedním šmiknutím ostrých nůžek otevřel pro-
voz nové kavárny v sýpce kláštera, která tímto oficiálně slouží veřejnosti. Bylo po bohoslužbě nedělní, 
po „hrubé“, jak by řekli naši předkové dopolední mši, zazpíval sbor, schola a bylo hezky. Pak se všichni 
shromáždili před páskou a vkročili dále.

Na cestě – tak zní překlad c. k. pohlednice Červeného kříže č. 396, která znázorňuje „Rast“, neboli od-
počinek císařského vozatajského oddělení v podhůří Alp v roce 1917. Na italské frontě padly desetitisí-
ce českých vojínů a české pluky bojovaly velmi statečně. U příležitosti Dne veteránů 11. 11. si můžeme 
namátkou připomenouti: Jedenáctý písecký, dvacátý první čáslavský, sedmdesátý pátý z Jindřichova 
Hradce (smutní bratři), dvacátý osmý (pražské děti), devadesátý osmý z Vysokého Mýta (Kujebáci) plu-
ky střelecké, sedmý z Plzně, osmý z Pohořelce atd. atd. Máme být na co hrdí.

Každým Břevnovským posvícením se kalendářní rok už nachyluje ke konci. To letošní zahajovali paní 
místostarostka Prahy 6 Ing. arch. Eva Smutná, náš pan převor Siostrzonek a předseda břevnovského 
spolku živnostníků Tomáš Hudera. Povedlo se. 

Zajímavost
pro vás
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K fotografii na titulní straně: Jen jedenkrát  
v roce můžeme se potěšit se starými Betlémy,  
detail tohoto je z baziliky. Betlémy v kostelích 
jsou obklopeny dětmi i dospělými a nesou ra-
dostné a tajemné poselství Vánoc.

Lístek z archívu

Určitě si leckdo z vás vzpomene, že v Břevnově 
jsme chodili kupovat vánoční stromek do Fastro-
vy ulice. Na spoře oploceném pozemku tam po 
léta prodával stromky pan Němčok a před ním 
jiní. To se ještě stromky obvazovaly motouzem, 
žádné roury se sítí nebyly. Na snímku neznámé-
ho autora je vstup na plácek, kde bývaly o plot 
opřeny stohy smrčků a kde to také pěkně profu-
kovalo. Nyní na tomto místě stojí řadový dům, 
hned první zprava, vstoupíte-li do Fastrovky od 
Bělohorské. Později vánoční stromky prodává-
ny ve školním dvoře Bělohorská 103 a dnes ho  
v Břevnově už neseženete.
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 Bývalo čestnou záležitostí účastnit se oslav výročí vzniku republiky. Bylo. Letos se tento historický svátek připomínal v Písecké bráně a všichni účastníci se 
tam pohodlně vešli. Starosta Prahy 6 Mgr. Ondřej Kolář přednesl referát. – Školy, třídy, volební komise. Mnozí členové komisí se po léta znají a spolehlivě za-
jišťují průběh hlasování. Jak se ale zdá, státní orgány budou muset práci lépe ocenit. V Praze 6 chybí do komisí k prezidentské volbě velké množství lidí. – Na 
sklonku září uspořádala česko-bavorská obchodní komora u Břevnovského kláštera prezentační piknik pro stovky návštěvníků. A bavorské pivo? To je láce, 
to se ví. – 26. listopadu sloužena slavnostní mše Ježíše Krista Krále a završen církevní čas mezidobí od Velikonoc. Následnou neděli už začíná Advent. V ba-
zilice bylo plno. 

Zpravodajství 
Břevnovana

 Z kláštera. • Dnes zpráva č. 1: 21. lis-
topadu 2017 byl zvolen Benediktinskou 
kapitulou 61. arciopat Břevnovského kláš-
tera šedesátiletý P. Petr Prokop Siostrzonek. 
Benedikci přijme v neděli 14. ledna 2018 
v 10 hodin při slavnostní mši od kardinála 
Dominika Duky v bazilice svaté Markéty  
v Břevnově u příležitosti 1025. výročí zalo-
žení kláštera. • Další zprávy z měsíce října  
a z posledních týdnů. 14. 10. 2017 v 8.00  
v bazilice sv. Markéty celebroval biskup Vác-
lav Malý spolu s benediktiny mši sv. při pří-
ležitosti Setkání Opus bonum. Poté konány 
přednášky na téma Občanská společnost. • 15. 
10. v 9 hodin sloužil P. Václav Snětina mši sv. 
pro děti, kdy opět účinkovala schola pod vede-
ním M. Salákové. Týž den odpoledne v 15 ho-
din se uskutečnilo Posezení nad Biblí farníků  
s Jiřím Šamonilem. • 18. 10. v 19.30 hod.  
v bazilice se konal koncert v rámci Břevnov-
ských hudebních setkání v podání barokního 
orchestru Pražské konzervatoře a pěveckého 
sboru Canticorum iubilo. Zazněly skladby G. 
Charpentiera a J. D. Zelenky. • 21. 10. od 17. 
15 hod. bratr Martin Ševeček vedl další rozjí-
mavou modlitbu růžence. • 22. 10. o Misijní 
neděli bylo vybráno při sbírkách na papežská 
misijní díla 7.124 Kč. • 23. 10. v 18.30 za-
zněl v Tereziánském sále koncert hudebních 
pedagogů ze ZUŠ Jana Hanuše. • 1. 11. v 7.00 
a v 18 hod slouženy mše sv. ke Všem sva-
tým. • 2. 11. Při Vzpomínce na všechny věrné 
zemřelé byly slouženy mše sv. v 7.00, v 16 
a v 18 hod. Při mši sv. v 18 hod. účinkoval 
chrámový sbor s orchestrem a varhanami. Di-
rigoval A. Melichar. Týž den v 15.30 hod. na 
hřbitově se uskutečnila pobožnost za zemře-
lé za účasti kardinála D. Duky, který též po-
světil hrob prof. Mons. Jaroslava Polce. • 5. 
11. v 9 hod. P. Václav Snětina sloužil mši sv.  
s katechezí pro děti. Po mši sv. bylo slav-
nostně otevřeno nové Infocentrum s pohos-
tinstvím v bývalé sýpce. Otevření zahájil 

průvodním slovem a posvěcením P. Prokop 
Siostrzonek, též zazpíval chrámový sbor  
a schola, odpoledne byl připraven program 
u kláštera pro děti i dospělé. • 5. 11. od 17 
hod. se na Bílé Hoře uskutečnila Ekumenická 
bohoslužba s biskupem Fr. Radkovskýma a z 
ČCE P. Pokorným. 9. 11. od 19 hod. na faře 
byla zahájena příprava na svátost biřmování. 
• 10. – 12. 11. v pavilonu Vojtěška proběhla 
burza dětského oblečení, sportovních potřeb 
a hraček. Výtěžek byl použit na charitativní 
účely. • 12. 11. v 9 hod. při dětské mši sv. 
opět účinkovala schola pod vedením Magdy 
Salákové. • 20. 11. Biskup Karel Herbst slou-
žil mši svatou 10 letému výročí úmrtí sestry 
Akvinely. Po té se v Tereziánském sále ko-
nal koncert. • 21. 11. v 19.30 v Tereziánském 
sále zazněl koncert pro klavír – Sl. Vernerová  
a L. Peterková s klarinetistou M. Švejkarem. 
• 26. 11. o Slavnosti Ježíše Krista Krále při 
mši sv. v 9 hod. účinkoval chrámový sbor  
s orchestrem a varhanami. Mši F. X. Brixiho  
a slavné „Kristus vítězí“ dirigoval A. Meli-
char. Tentýž den v Tereziánském sále kláš-
tera zahájen I. Adventní koncert, který byl 
jako každoročně přenášen Českou televizí. 
Po celý advent denně od 7 hodin ráno jsou 
zpívány Staročeské roráty za varhanního 
doprovodu Marka Čihaře. • 2. 12. v 17 hod.  
u Kaštanu při rozsvícení vánočního stromu 
Advent přivítali předseda Spolku břevnov-
ských živnostníků Tomáš Hudera, starosta 
Městské části Praha 6 Ondřej Kolář a převor 
Břevnovského kláštera Petr Prokop Siostrzo-
nek. Koledy zazpíval Dětský sbor ze ZŠ Mar-
jánka. • 4. 12. od 19 hod. konán v Tereziánském 
sále Benefiční koncert pro nadační fond umě-
ní doprovázet. Účinkují J. Svěcený – housle,  
V. Mácha – klavír. • 6. 12. od 16 hod. se uskuteč-
nilo již tradiční Setkání se svatým Mikulášem  
s nadílkou pro děti. • 12. 12. od 19 hod. v Te-
reziánském sále zazní v podání Smyčcového 
souboru Consortium Pragense Česká a světo-
vá adventní hudba. • 13. 12. od 19.30 se koná 
v bazilice koncert známého folklórního tělesa 
Musica Bohemica s mužským vokálním sou-
borem, řízený Jaroslavem Krčkem. • 16. 12. 
se v bazilice uskutečnil předvánoční koncert 
Hradišťanu s uměleckým vedoucím Jiřím 
Pavlicou a s průvodním slovem arciopata  
P. Prokopa Siostrzonka. 24. 12. Bude ranní 

mše sv. v 8 hod. ze 4. neděle adventní a od-
poledne v 16 hod. se koná mše sv. z vigilie 
Narození Páně se zpěvem scholy, řízené 
M. Salákovou. Ve 24 hod. zazní v bazili-
ce Vánoční mše Hej mistře od J. J. Ryby  
s chrámovým sborem a orchestrem za řízení  
A. Melichara. 25. 12. O Božím hodu vánočním 
jsou bohoslužby v 800, v 10 hod. a v 18 hod. 
Při mši sv. v 9 hod. si vyslechneme Vánoční 
mši M. Hájků a slavné Narodil se Kristus Pán 
za doprovodu chrámového sboru, orchestru  
a varhan. • 26. 12. jsou též bohoslužby jako  
v neděli, tj. v 7.30, v 9.00 a v 18 hod. • 27. 
12. Na sv. Jana Evangelisty při mších sv. po-
svěceno víno. 
31. 12. o svátku sv. Rodiny při bohoslužbách 
dopoledne budou konány mše sv. s obnovou 
manželských slibů a odpoledne v 16 hodin Te 
Deum, na poděkování uplynulého roku. 

 Petřinská ZUŠ šedesátiletá. V těchto 
dnech si Základní umělecká škola Petřiny, 
Nad Alejí 28, Praha 6, připomíná šedesátileté 
výročí od svého založení v roce 1957. Za tu 
dobu školou prošly generace dětí a kantorů. 
Škola k oslavám připravila tři veřejné kon-
certy. Jeden se konal v listopadu, ale další 
dva budete moci ještě navštívit: 11. prosince 

Lístek z archívu
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Vánoční koncert od 17 hodin v Písecké bráně  
a 18. prosince od 18 hodin v Tereziánském 
sále Břevnovského kláštera. 

 Z Bílé hory. Při pokračujících opravách 
bělohorského kostela byl opraven a nově po-
zlacen kostelní dvouramenný kříž nad věžní 
„cibulkou“. Ve čtvrtek dne 18. listopadu – 
ještě před rozebráním lešení – byly do menší 
cibulky na věži zvoničky vloženy kopie zají-
mavých archivních zápisů z 20. let 18. století 
od významného barokního architekta Luny, 
který rozhodujícím způsobem ovlivnil vzhled 
krásného poutního areálu – a rovněž i kopie 
rukopisu kanovníka Josefa Čapka, který po-
čátkem 19. století zrušenou a zpustlou svaty-
ni obnovil a znovu vysvětil. Dokumenty byly 
doplněny současnými fotografiemi a zápisy 
o průběhu oprav poutního areálu a zároveň 
i zprávami o duchovních správcích svatyně 
a o varhanících, kteří zde působili od druhé 
poloviny 20. století.        K. Voplakal

 Greek life – Prvně jsem si obchodu všiml 
při akci „Zažít Břevnov jinak“. Zatímco okol-
ní krámky měly rolety stažené, před tím na 
Bělohorské 1682/74 stál mladík s partnerkou 
a neúnavně na pánvích, ze kterých se linula 
vůně moře, připravoval pravé řecké speciali-
ty. Později jsem zjistil, že onen mladý Řek se 
jmenuje Konstantinos Tsirtsikos a rozhodl se 
obohatit náš region o výborné sýry, olivové 
oleje, koření, chléb, těstoviny, jakož i výbor-
ná vína plná středozemního slunce. Všechny 
výrobky jsou z malých ekologických farem 
v různých částech Řecka, zaručeně pak spl-
ňují dané přísné evropské normy. V obchodě 
je možné také posedět a vychutnat skvělou 
kávu, případně si pochutnat na řeckých jíd-
lech. A pozor, brzy prý budeme moci v Greek 
life, jak se obchod jmenuje objednávat si vše 
v on – line systému, přímo k nám domů!   am

 Slavnostní otevření Sýpky v Břevnov-
ském klášteře. V neděli 5. 11. 2017 byla 
slavnostně otevřena v areálu Břevnovského 
kláštera Sýpka, zrekonstruovaný prostor, 
který bude využit částečně jako infocent-
rum (informace, prodej vstupenek a drob-
ných předmětů a publikací) a dále jako místo  
k občerstvení a setkávání. Převor kláštera 
pan Petr Siostrzonek přivítal nedočkavě při-
hlížející diváky a farníky a velmi milým způ-
sobem navodil příjemnou atmosféru vyprá-
věním příběhu, který vypovídá o tom, že ne 
vždy budou všichni spokojeni s vykonaným 
dílem. Přesto ale on si považuje toho, s jakým 
zaujetím a nasazením sil se všichni pracovní-
ci kláštera snažili dovést záměr – vybudování 
pěkného místa pro setkávání a občerstvení 
návštěvníků kláštera ke zdárnému konci. 
Pro podtržení slavnostní atmosféry zazněl 
také zpěv, v podání místní scholy a chrámo-
vého sboru, který na závěr spolu s účastníky 
a diváky zazpíval píseň „Aby nás Pán Bůh 
miloval“. Dobrou náladu umocnil podávaný 
přípitek spolu s občerstvením. Však se přijď-
te podívat a ochutnat dobré víno, pivo či jiné 
nápoje, které jsou pro vás připraveny milým  
a vstřícným personálem . Provozní doba 
je prozatimně stanovena po – pá 14 – 19,  
so – ne 10 – 20 hod.   H. S. 

 Rybáři. Opět, jako každým rokem v tuto 
dobu, čekala na místní rybáře pořádná šich-
ta. Bylo 3. 11. ráno, rybník se ještě upouštěl, 
ale příprava na výlov už vrcholila. Přinášeny  
a vykládány z aut sítě, kesery, váhy, plastové 

 „Zažít město jinak“ je celopražská akce, která již řadu let probíhá i v Břevnově. Stánky, setkání souse-
dů, prodeje za hubičku, různá vystoupení, pohoštění. Akce byla pořádána v září na Drinopolu. 

Velká společenská událost – Břevnovské posvícení je akce, na kterou účastníci nezapomínají. Letos se 
organizátor – živnostenský spolek – blýskl novinkou, spolkovou pohádkovou střelnicí, kterou sestrojili 
M. a Z. Kasalovi. Na snímku obsluha, manželé Pechovi a autor projektu Miloš Kasal, právě zalícil na fo-
tografa slovy „povím Tě to kuší“. Ale těsně vedle... 

Dětský pěvecký soubor ze ZŠ Marjánky vystupuje na Břevnovském posvícení, při adventním koncer-
tu u Kaštanu a při Novoročním koncertu v bazilice v lednu každého roku. Je to vždy vítané zpestření 
každé akce. 
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přenosky a spousta dalších, pro tento úkon 
nezbytných věcí. Ještě půlhodinka čekání, 
pak to začalo. Rybáři, bořící se někde až  
k pasu do bahna, sítí, jiní s kesery v ruce vyta-
hovali kapříky nebo okouny na břeh, nastalo 
třídění vážení, nakládka do kádí. Ještě je tře-
ba připomenout asi osm vytažených amurů, ti 
však v Kajetánce ještě zůstanou. Celkově ry-
báři vytáhli kolem pěti metráků rybího masa, 
což odpovídá loňskému výsledku, samozřej-
mě nebýt pytláků, bylo by ještě veseleji! Pro 
úplnost dodávám, že Pivovarský rybník u sv. 
Markéty, je v důsledku soudního řízení k cho-
vu neužíván nádrž u stanice Petynka zase do-
sud nebyla Metrostavem předána. Vzhledem 
k těmto okolnostem si naši rybáři pod vede-
ním pana I. Nachtigala vedou více než zdat-
ně! Takže nezbývá než popřát: Petrův zdar!

 Dílčí opravy poutního areálu, resp. 
kostela Panny Marie Vítězné, plánované na 
letošní rok, spějí do finále: bylo smontová-
no vysoké vnější i vnitřní lešení až po vrchol 
kostela; byl sejmut kříž a dutá koule (báň) 
pod křížem; obě části byly důkladně očiště-
ny a potaženy mikroskopickou dekorativní 
vrstvičkou zlata; do duté koule byly vloženy 
písemné záznamy o novodobých dějinách 
kostela a obě vrcholové části byly znovu 
usazeny na své místo. Současně proběhly 
nezbytné opravy okének věžičky (lucerny)  
i oken presbytáře a byla opravena vnější 
omítka na „lucerně“ i na horní části rotundy 
presbytáře. Tím byly ukončeny plánované 
nutné dílčí práce na vnějším plášti horní čás-
ti kostela. Současně byla provedena vnitřní 
výmalba kostela. Opravy fasády hlavní lodi 
i obou lodí vedlejších včetně sakristie jsou 
otázkou příštích let. 

 Dne 26. října se konala farní oslava „ku-
latých“ i „polokulatých“ narozenin několika 
bělohorských farníků: padesát let oslavila 
bývalá představená bělohorského kláštera 
benediktinek sestra Ing. Anežka Marie Na-
jmanová, sedmdesátku oslavili RNDr. Franti-
šek Kopecký, emeritní ředitel gymnázia Jana 
Nerudy v Praze a zvukový technik pan Josef 
Novotný; další tři členové farního společen-
ství se dožili pětašedesáti let. 

 Dne 5. listopadu proběhla smírná eku-
menická (mezicírkevní) připomínka výročí 
osudové bělohorské bitvy za účasti Františka 
Radkovského, emeritního biskupa římskoka-
tolické církve, a Pavla Pokorného, prvního 
náměstka synodního seniora Církve českobratr-
ské evangelické. Bělohorská Sestra Frances-
ka Šimůniová OSB připravila ekumenické 
nešpory, při nichž – vzhledem k letošnímu 
pětistému výročí evangelické reformace byla 
čtena velmi vstřícná úvaha Martina Luthera 
ke kultu Panny Marie. Není příliš známo, že 
reformátor Martin Luther původně byl vel-
kým ctitelem Panny Marie – Matky Boží, 
stejně tak jako mnoho let před ním Mistr Jan 
Hus; teprve později došlo u jejich stoupen-
ců k výraznému obratu v této záležitosti. Ze 
sbírek farníků, kteří sponzorovali jednotlivé 
figurky do betléma, byly pořízeny nové, dů-
stojné kostelní jesličky, vyřezávané z lipo-
vého dřeva; jejich premiéra bude o letošních 
vánočních svátcích. 

Pro Břevnovan zapsal Karel Voplakal
 Pražské vinobraní 2017 na Vypichu! 

Vinaři z Čech, Moravy i Slezska otevřeli své 
sklípky a 16. – 17. září přivezli své skvělé 
výrobky do Prahy. Nutno říci, že zklamán ne-

…včera třicet, dnes čtyřicet. Tak běží čas. 
8. listopadu 2017 oslavil Ing. Jan Holický, 
MBA  tajemník Úřadu Městské části Praha 
6 čtyřicátiny. Rodák z Dejvic je absolventem 
Gymnázia Arabská, ženatý, otec dvou dětí. Po 
maturitě vystudoval Vysokou školu ekono-
mickou a Ústav práva a právní vědy. Odtud 
dva tituly. Je stále aktivním sportovcem ve 
společnosti oblíbený.

Od roku 1998 pracuje pro Prahu 6, nejprve 
jako zastupitel a radní, později jako vedou-
cí odboru školství. V roce 2011 jmenován 
tajemníkem zdejšího úřadu. Od té doby je 
stálicí, výkonným ředitelem úřadu, který spo-
lehlivě vede pomyslnou loď Prahy 6 vodami 
metropole. Co můžeme chtít více?

                                              Mgr. Pavel Krchov

BŘEVNOVAN

v rámci projektu Leonardo da Vinci. Zahraniční
stáž proběhla v organizaci Albin Group, která
provozuje sociální služby na regionální úrovni.
Mezi hlavní regiony jejich působnosti patří ze−
jména město Ede a Utrecht. Albin Group se řadí
mezi několik organizací v Nizozemí, které po−
skytují sociální služby jako soukromé organiza−
ce. Služby tedy nejsou provozovány pouze
v rámci státního či neziskového sektoru. Tento
způsob poskytování sociálních služeb se zdá být
v posledních letech trendem. Právě Albin Group
byla jednou z prvních organizací, které se touto
cestou vydaly. Klient služby je díky tomu vní−
mán více jako zákazník. Organizaci Albin
Group, která vznikla spojením několika společ−
ností, tvoří celkem pět dceřiných organizací –
UB 2000, Actium, Arta, Atria a Titan. Albin
Group může díky tomuto spojení poskytovat ši−
rokou nabídku sociálních služeb mládeži a mla−
dým dospělým od 12 do 23 let. Klientům nabízí
různé typy služeb sociální rehabilitace a terénní
sociální práce. Stěžejní službou je práce s mláde−
ží formou alternativních trestů – mladiství si tak
mohou trest odpracovat místo toho, aby nastou−
pili výkon trestu ve vězení. Klienti pracují napří−
klad v dílně na opravu jízdních kol, kde se záro−
veň učí i novým sociálním dovednostem. Mohou
se ale naučit i tomu, jak si najít práci a jakým
způsobem komunikovat se zaměstnavatelem.
Další službou, kterou Albin Group nabízí, je
zprostředkování účinného vyřešení konfliktu,
který je spojený s trestnou činností. Albin Group
je ale zaměřena i na širší okruh klientely – pracu−
je totiž také s osobami s autistickou poruchou,
kterým poskytuje pracovní poradenství a pracov−
ní terapii. Pestrou škálu nabízených sociálních
služeb završují poradenské, psychoterapeutické
a psychologické služby, které Albin Group nabízí
svým klientům díky dobré provázanosti všech
svých služeb. Stáž v Nizozemí se tak stala vel−
kou inspirací a nabídla nové možnosti, jakým
způsobem lze pracovat s klienty. Velký důraz je
například kladen na snahu dostat mladé lidi z do−
sahu kriminální subkultury na ulici a zároveň je
udržet i mimo vězení – to se daří hlavně díky
pestré nabídce alternativních trestů spojených
s intenzivními resocializačními programy. Tuto
snahu podtrhuje i fakt, že v Nizozemí platí hrani−
ce trestní odpovědnosti již od 12 let. Většina po−
skytovaných služeb je spolu navíc navzájem pro−
pojena, což usnadňuje poskytovat služby
kvalitněji a co možná nejrychleji. Služby jsou
navíc poskytovány i mladým dospělým – větši−
nou do 23 let. Obdobné organizace s podobným
rozsahem poskytovaných služeb, které by se
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Kníže
a senátor

Karel Schwar−
zenberg je v čele popularity českých
politiků a je to jistě potěšující hlavně pro
ty, kteří ho před několika lety zvolili do
funkce senátora v Praze 6.

Ladislav Veselý je tu pro Radost.
Je rozený Pražák, ročník 1963, využil příle−
žitosti a změnil bývalý oblíbený biograf Ra−
dost v Břevnovské ulici č. 5 na stálou hu−
dební scénu, jakou byste v Praze 6 těžko
hledali. Od r. 1993, co skončilo promítání,
tady Ladislav Veselý buduje nový podnik,
který je dnes známý jako Country club ve
stylu americké hospody, kam může ná−
vštěvník přijít na koncert, zahrát si šipky,
kulečník, anebo přijít jen na pivo. Domov−
skou scénu zde mají kapely Rangers
Band, Nahoď a Flám, které v Radosti pra−
videlně hrají a kam chodí fandové country
muziky ze širokého okolí. Ke čtvrtletním
koncertům se tu scházejí legendy českého
rockenrolu, v Radosti se konají sportovní
projekce, karnevaly, večírky, přicházejí
i jiné kapely. Je to stálá břevnovská scéna.
Právě v tom je největší přínos a výsledek
mnohaleté práce Ladislava Veselého pro
Břevnov. Do sálu se vejde 180 návštěvní−
ků, kteří sedí u stolů, mohou konzumovat
a zpívat s muzikou. Ale když přijedou kraja−
né z Banátu, vejde se jich sem na tři sta…

PORTRÉT

Ladislav VESELÝ

listu

pokračování na str. 68

KULTURNÍ SERVIS
 Dne 17. listopadu bude otevřena výstava „Be Free“, vě−
novaná touze člověka po svobodě. Národní muzeum ji připra−
vilo k 20. výročí pádu komunistického režimu. Dalším projek−
tem v tomto roce bude výstava „Olympionici“. 
 Nová budova bude s historickou budovou během její ge−
nerální rekonstrukce propojena podzemní tunelem. 
 Musaion – národopisná expozice Národního muzea, Le−
tohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5 otevřela
výstavu Český Banát. Život a tradice českých obyvatel ru−
munského Banátu. Výstava potrvá do 28. 5. 2010, je doplně−
na řadou tématických doprovodných akcí. 
 Národní galerie v Praze vystavuje ve Valdštejnské jízdár−
ně přes dvě stě padesát obrazů a kreseb Otakara Lebedy.
Výstavu doprovází obsáhlý katalog. Výstavu s názvem Ota−
kar Lebeda (1877 – 1901) můžete vidět do 24. ledna 2010. 
 Výstava „Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rych−
nově nad Kněžnou“ bude otevřena ve Sbírce starého evrop−
ského umění Národní galerie v Praze ve Šternberském paláci
dne 12. 11. Obrazy z Rychnova zde budou zapůjčeny dlou−
hodobě. 
 Dům U Zlatého prstenu (sklepení), Týnská 6, Praha 1,
Ungelt, pořádá ve spolupráci s Památníkem národního píse−
mnictví výstavu KAREL TEIGE / ZDENĚK BALADRÁN:
ASYMETRICKÁ HARMONIE 4. 9. – 1. 11.
 V prostorách muzea, které připravilo u příležitosti otevření
Muzea Montanelli, MuMo výstavu „MuMo Opening“, můžete
vidět díla jedenadvaceti autorů. Otevřena je do 31. 1. 2010 út
– so: 12.00 – 18.00 hodin, ne: 12.00 – 16.00 hodin. 
 Galerie fotografie Louvre, Národní 22, Praha 1, srdečně
zve na výstavu prezentující sbírku fotografií PPF. DRAHOMÍR
JOSEF RŮŽIČKA. Otevřeno denně 13.00 – 22.00 do 8. 11.
 Ateliér Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1, vystavuje:
MARIE KRATOCHVÍLOVÁ MĚSTSKÉ SOCHY, do 8. 11.
Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hodin. 
 Národní muzeum otevírá svou novou budovu veřejnosti!
Vedle komentovaných prohlídek je od 16. září otevřena vý−
stava „Košický zlatý podklad“.

zaměřovaly na tuto věkovou skupinu, však
v České republice stále ještě chybí.

Markéta Adamová, o. s. Prev−Centrum
 Zprávy úřední (Bc. Martin Šalek)
 V Praze 6 bude nový Domov pro seni−
ory. Primátor hl. m. Prahy Pavel Bém se staros−
tou Prahy 6 Tomášem Chalupou slavnostně před−
stavili projekt na výstavbu nového objektu
Domova pro seniory Elišky Purkyňové. Zároveň
si společně s ředitelkou Domova pro seniory
Elišky Purkyňové Evou Kalhousovou prohlédli
probíhající půdní vestavbu domova v ulici Thá−
kurova, která nabídne dalších 19 lůžek seniorům.
Hlavní město Praha v roce 2008 financovalo
stavbu částkou 16,7 milionů korun. „Praha maxi−
málně podporuje péči o seniory a jejich pohodlný
a důstojný život. Jsme rádi, že jsme mohli přispět
na projekt, jehož výsledkem bude spokojenost
a příjemné životní podmínky pro seniory v Pra−
ze,“ řekl primátor hl. m. Prahy Pavel Bém. Do−
mov pro seniory E. Purkyňové je v současné
době umístěn ve dvou objektech v Praze 6 –
v ulici Šolínova a Thákurova. Letos na podzim
začne výstavba třetího objektu Domova pro seni−
ory Elišky Purkyňové, tentokrát v ulici Za Kaje−
tánkou v Praze 6. „V Praze 6 stárnutí populace
řešíme dnes a denně. S dalšími dvěma městský−
mi částmi patří Praha 6 k nejstarším v Praze.
Jsem rád, že jsme nabídli území k výstavbě tolik
potřebného zařízení,“ řekl starosta Prahy 6 To−
máš Chalupa a dodal: „Předpokládaný počet lů−
žek v nové budově domova bude 200, počet po−
kojů 89. Novostavba bude mít 4 podlaží.
V přízemí budou umístěny obslužné prostory
jako rehabilitace, denní stacionář, stravovací pro−
stor s jídelnou, ordinace lékaře, kadeřnictví či er−
goterapie.“ „Nový dům seniorů bude dům rodin−
ného typu. Chceme se zde orientovat na domácí
péči, denní stacionář, informační a poradenskou
službu, terapeutické služby, ale i také například
na paliativní péči a péči o pozůstalé,“ vysvětlila
ředitelka Eva Kalhousová. Ve vyšších podlažích
budou obytné prostory pro rezidenční a odlehčo−
vací službu a pokoje zvláštního režimu. Tyto po−
koje budou koncipovány dle potřeb a zdravotní−
ho stavu klientů, např. pro klienty
s psychiatrickým onemocněním, demencí, Alz−
heimrovou chorobou. Obytné jednotky budou
pro 20 – 28 klientů, každá bude mít sesternu a jí−
delnu s malou kuchyňkou. V Praze je dnes cel−
kem 279 322 seniorů a je zde registrováno 22 do−
movů pro seniory se stávající kapacitou 1819
lůžek.
 Městská policie se vrací na Dědinu.
V Ruzyni byla otevřena nová okrsková služebna
Městské policie na sídlišti Dědina v Praze 6. Pro−
voz zde bude zajišťovat šest strážníků okrskářů,
kteří slouží v Ruzyni, Liboci, Divoké Šárce, ve
Vokovicích a na sídlištích Dědina a Červený
vrch. „Služebna poskytne zázemí i pro okrskáře
z malé služebny na Petřinách. Uvedením této
služebny do provozu se značně odlehčí zázemí
strážníků v centrální služebně v Českomalínské
ulici a vytvoří se prostor pro nově přijímané
strážníky městské policie,“ potvrdil ředitel MP
v Praze 6 Viktor Richter. Strážníci dostali do uží−
vání nové, moderní prostory, schopné poskytnout
zázemí až 16 strážníkům Městské policie Praha
6. Dobře by se zde měli cítit i občané, kteří se
budou na strážníky obracet se svými problémy
a požadavky v době jejich úředních hodin v pon−
dělí a ve středu v době od 10:30 do 12:00 a od
15:30 do 18:00 hod. Strážníky lze rovněž oslovit
telefonicky přímou linkou na služebnu, mobil−
ním telefonem nebo prostřednictvím e−mailu.
Kontakty jsou k dispozici na webových strán−
kách městské policie a Městské části Praha 6.
„Domnívám se, že pro občany je otevření nové
služebny vítanou událostí. Minulý rok byli totiž
strážníci nuceni opustit prostory staré služebny
z důvodu její rekonstrukce. Nová služebna je
umístěna v jižní budově areálu Delta, kde souse−
dí s informační kanceláří Prahy 6,“ dodal starosta
Prahy 6 Tomáš Chalupa.

JAN HOLICKÝ

byl nikdo. Nabízela se vína luxusní z našich 
i zahraničních vinic, profesionálové z oboru 
gastronomie dohlíželi ostřížím zrakem na 
všechna jídla zde podávaná. A že jich bylo! 
Produkty ze všech možných farem, klobásky 
německé, speciality z mexické kuchyně, la-
hůdky řecké, ba dokonce i vietnamské. A ná-
lada účastníků? Báječná, bavili se malí i vel-
cí. Piknikovalo se, své umění předváděli rytíři 
ze skupin historického šermu, zpívala Blanka 
Šrůmová, hrála třeba kapela Las Pegas, folk-
lórní skupiny z Moravy. A překvapení: kdo si 
chtěl vyrobit vlastní burčák, měl možnost si 
celý proces výroby na vlastní „ruce“ vyzkou-
šet a doma se pak posilnit mokem vlastní vý-
roby! Obdobně si děti vyráběly vlastní mošt, 
skákaly v gumových hradech nebo trénovala 
střelbu z luku, malé parádnice si ovšem raději 
nechaly zkrášlit obličejíky pokud možno hod-
ně výraznými barvičkami! Hodně zájemců si 
také prohlíželo nejmodernější traktory a jiné 
stroje pro pěstování a sklizeň vína nezbytné. 
Mimochodem – inspirovalo vinobraní nějaké 
nové zájemce o pěstování vína? Nic snaz-
šího! Odborníci připravili přednášku o této 
práci v podmínkách Prahy a okolí, dokonce 
zde bylo možné zakoupit patřičné sazenice. 
Celou akci moderoval s velkým přehledem 
Jan Antonín Duchoslav alias Viki Cabadaj! 
(Sněženky a machři). Je třeba poznamenat, že 
Česko se v posledních letech stává vyhledá-
vaným exportérem tohoto nápoje, vinobraní 
pak svátkem, získávajícím rok od roku stále 
větší oblibu. A není se vlastně čemu divit, sta-
čí si znovu přečíst známou baladu J. Nerudy 
o Karlu IV. 
 Král Karel s Buškem z Velhartic
 teď zasedli si k dubovému stolu
 ti dva už pili mnohou číši spolu
 a zapěli si z plných plic. 
Zkrátka tradice je tradice a zvláště takovéto 
by se měly dodržovat!         A. Matějka

 24. posvícení v Břevnově. Posvícení, 
posvícení, moje milá nad to není, husa se 
peče, pivečko teče... To letošní se konalo 
ve dnech 6. – 8. října, ovšem už ve čtvrtek  
5. října bylo na prostranství kolem kláštera 
veselo. Jako každý rok se totiž vozí, točí, 
houpe, střílí, případně jezdí pro děti z dět-
ských domovů a rehabilitačních ústavů, které 
mají různé stupně postižení, zcela zdarma. 
Také pro ně bývají přichystány malé dárečky 
od dětí z mateřinky v Jílkově ulici. Patronem 
této spolkové akce je Nadace občanského 
rozvoje spolu s ČT. Pro ty největší nedo-
čkavce se pak v pátek od 15. hodiny otevřela 
většina prodejních stánků, v provozu už také 
byla většina atrakcí. Ale v sobotu to vypuklo 
doopravdy. Od samého rána se vařilo, sma-
žilo, peklo nebo opékalo, načež k polednímu 
se na stolcích objevily husičky s knedlíkem  
a zelím, případně pečený býček s bramboráč-
ky. Zkrátka nepřeberné množství jídla, včet-
ně všemožných chuťovek, mňamky nepočí-
taje! Jenže jaké by bylo posvícení bez piva? 
Také zde výběr bohatý, Břevnovský pivovar 
předváděl dokonce vaření piva dle středově-
kých receptur! Staročeská vesnička řemesl-
níků byla stále v obležení zájemců toužících 
si pod dohledem mistra vyhotovit nějaký 
vlastní „majstrštyk“! A co se dělo na pódiu? 
Především ve 14 h. místostarostka Prahy 6 
– paní Eva Smutná slavnostně posvícení za-
hájila, spolu s T. Huderou, předsedou Spol-
ku břevnovských živnostníků a převorem 

našeho kláštera P. Siostrzonkem. Kouzelník 
Čaroslav předváděl své kousky, když největší 
aplaus měl při svém triku s létajícím stolkem. 
Pak už v rychlém sledu tančily a zpívaly děti 
z Marjánky, stejně tak rozjásaly obecenstvo 
mrňata z mateřinky Jílkova. Ze skupin pak se 
představily Strahov a Vitamín, zažongloval 
kejklíř Vítek. V neděli pokračovala přehlíd-
ka gastronomických hodů, chutnalo se víno 
i medovina, zavoněl burčák, jedly se břev-
novské posvícenské koláče. Na pódiu přistála 
Vlaštovka – tedy soubor ZŠ z nám. Svobody, 
Parademarche, další skupiny a sólisté. 
Po celou dobu posvícenskou byl zpřístupněn 
Břevnovský klášter, s jehož podporou akce 
probíhala. Záštitu poskytl starosta městské 
části Praha 6 – pan Ondřej Kolář. 
Ohňostroj letošní slavnost ukončil a nám ne-
zbývá nic jiného, než očekávat jistě velkole-
pé, neboť jubilejní posvícení v příštím roce!

 T. Matějka
 Podzimní středověká slavnost v Liboci

V areálu archeologického parku v Praze-
Liboci /ARCHAIA/, byla v rámci Mezi-
národního dne archeologie uspořádána 
PODZIMNÍ STŘEDOVĚKÁ SLAVNOST.
Hlavně tedy pro dětské návštěvníky,ovšem  
ani jejich rodičové se nenudili. Všichni bez 
rozdílu,za poslechu dobové muziky tvořili 
své „umělecké“ výtvory na hrnčířském 
kruhu, učili se péci chleba v chlebové peci 
nebo si mohli vyzkoušet třeba kování špičáku 
pod dohledem zkušeného kováře. Další 
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Jak již zmíněno, česko-bavorská obchodní komora připravila v závěru září před prelaturou kláštera pěk-
né odpoledne se svojí hudbou, výborným pohoštěním a cennými suvenýry. Počasí vyšlo, mladí bavorští 
číšníci a číšnice se v padesátimetrovém stanu nestačili otáčet. Ja, ja, Interesant... 

• V Jízdárně Pražského hradu můžete 
shlédnout výstavu „Světlo v obraze“, čes-
ký impresionismus. Od 6. 10. 2017 – 7. 1. 
2018, otevřeno denně od 10:00 do 18:00 
hodin. 

• Poštovní muzeum si Vás dovoluje pozvat 
na výstavu „200 let poštovní schránky“, 
která je k vidění v Poštovním muzeu, Nové 
mlýny 2, Praha 1, do 25. února 2018. Otevře-
no denně mimo pondělí od 09:00 do 17:00 
hod. 

• Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1, Ga-
lerie hlavního města Prahy pořádá výstavu 
Pavla Baňky: Blízkost, do 7. 1. 2018 út – ne 
10:00 – 18:00, čt 10:00 – 20:00 hod. 

• Jak světlo ovlivňuje život na Zemi? Přijď-
te se podívat na novou výstavu „Světlo  
a život“ do Nové budovy Národního mu-
zea, projít se fascinujícím světem zvířat  
a rostlin. Výstava je pro veřejnost otevřena 
od 28. července 2017 a potrvá až do konce 
roku 2018. 

• Národní muzeum připravilo k výro-
čí 100 let Pavla Tigrida výstavu „Hlas 
svobody“ od 25. 10. 2017 – 31. 3. 2018  
v Národním památníku na Vítkově. 

• V Praze ožije středověk, u příležitosti ote-
vření expozice Praha Karla IV. – středověké 
město, v domě u Zlatého prstenu v Týnské 
ul. na Starém městě. Otevření pro veřejnost 
je plánováno na 2. 12. 2017. Expozice bude 
přístupná denně, kromě pondělí, mezi 09:00 
– 20:00 hod. 

• České muzeum hudby zapůjčilo do V&A 
Museum v Londýně Mozartův kladívkový 
klavír z 18. století. Pro klavír byla na míru 
vyrobena speciální transportní schrána, ve 
které byl převezen za přísných bezpečnost-
ních podmínek do Londýna.                 /vosa/

V Čechách začaly podzimní výlovy rybníků a to se samozřejmě týká i Břevnova. Zatímco Pivovarský ryb-
ník je s ohledem na slabý přítok Brusnice dočasně vyřazen jako chovný, výlovy proběhly ve Vincku a v 
Kajetánce, odkud je také tento snímek. 

skupinka se vytvořila u historických zbraní, 
kde se zájemci mohli nasoukat do části 
brnění, případně zkusit střelbu z kuše na terč.
Samozřejmě, že během těchto činností bylo 
zapotřebí řádného občerstvení. Nabízely se: 
tradiční zelňáky, pravý staročeský guláš nebo 
jablečné koláče. K zapití pak pivní speciál, 
limonády, i pramenitá voda. Děti také mohly 
hledat a nacházet své „vykopávky“ v zemi 
a nenásilnou, zábavnou formou poznávat 
práci archeologů. Archeologie se zkrátka 
představila dětem jako zajímavý vědní 
obor,kterému stojí zato se věnovat. Ale proč 
se Podzimní středověká slavnost konala 
právě 21. 10.? Tento den je totiž na celém 
světě slaven jako svátek ARCHEOLOGIE, 
v ČR to bylo letos již počtvrté. Tento 
svátek objevování, pojala Archaia, aktivitou  
a zábavním programem, tedy nejlepším 
způsobem jak si uvědomit vášeň pro minulost 
spolu s faktem, že archeologie je vlastně 
všude kolem nás... MDA se u nás slavil 
prvně r. 2014, loňského roku už se oslav 
zúčastnilo padesát organizací a institucí! Byl 
jsem v Liboci již několikrát a vždy se jednalo  
o smysluplné, hodnotné a navíc vtipné akce  
zobrazující dětem život našich předků.Tak 
tomu bylo i tentokrát. Myslím, že PhDr. Petr 
Juřina Ph. ředitel a vedoucí archeolog se 
svým týmem opět odvedl skvělou práci!    

Kulturní rubrika
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1. Pane Ondrašíku, gratuluji k vítězství 
a zisku zlatých medailí pro mistra ligy. 
Jak složitá byla cesta k titulu?

Začátek sezóny pro nás nebyl příliš snadný, 
jezdce našeho klubu provázela zranění, starto-
vat nemohl Matěj Kůs, Zdeněk Holub ani Michal 
Škurla. Při tomto faktu jsme si velké naděje na 
vítězství nedělali. V průběhu sezóny se zranění 
závodníci vraceli na dráhu a to v plném výkonu. 
Velkou oporou byli Josef Franc a Ondřej Sme-
tana, kteří táhli pražský tým od začátku. Hodně 
nám také pomohla zahraniční posila Sebastian 
Ulamek z Polska. Jsem velmi rád, že jsme letos 
mohli oslavovat titul při posledním závodě u nás 
na Markétě. 

2. Velká naděje naší ploché dráhy se jme-
nuje Pavel Kuchař. Je mu dvanáct let a ve své kategorii prakticky 
nemá soupeře. Speedway Mini Cup vyhrál bez jediného zaváhání!

Pavel Kuchař se jeví jako velmi talentovaný jezdec a my věříme, že u tohoto 
sportu zůstane. Jeho výkony na motocyklu v letošním roce učarovaly i legendě 
Gregu Hanckocovi při pražském MS o obsahu 250 ccm. Tuto formu následně 
prodal ve francouzském Morizes při MS ve třídě do 125 ccm, kde skončil na 
druhém místě. Budeme rádi, když tento skromný kluk půjde takto dál, a náš 
klub mu v tom bude moci pomáhat. V minulosti jsme v České republice měli 
několik talentovaných jezdců, kteří byli nuceni kvůli financím skončit. Auto 
klub Markéta se snaží mladé závodníky co nejvíce podpořit, hlavně materiálně, 
a tak mají zájemci o tento sport u nás vybavení zajištěno. Jsme rádi, že máme 
mezi sebou mladíky jako je Pavel Kuchař, Jan Kvěch, Petr Chlupáč apod., kteří 
živí naději, že naše republika může mít dalšího nástupce ve formě, v jaké je 
například Václav Milík. 

3. Vítěz Zlaté přilby opět na Memoriálu Luboše Tomíčka neuspěl. Na-
posledy vyhrál oba tyto závody v jednom roce Ryan Sullivan a to už 
je dvacet let!

Vyhrát dva závody za sebou je náročné nejen psychicky, ale zejména fyzicky. 
Václav Milík se již na Zlaté přilbě nechal slyšet, že je ze závodu velmi vyčerpán. 
Do závodu Memoriál Luboše Tomíčka nastoupil motivován, přesto únava byla 
znát, stejně jako v předchozím roce u Emila Sayfutdinova. 

4. Kalendář závodů pro rok 2017 je vyčerpán. Jak hodnotíte ze své 
pozice letošní sezónu?

Jsem velmi spokojen. Výhra letošní extraligy je skvělým závěrem sezóny, pře-
borníkem roku je náš jezdec Zdeněk Holub, další jezdec AK Markéty Josef 
Franc získal titul mistra České republiky jednotlivců a rovněž na dlouhé ploché 
dráze. Pepe navíc v letošním roce vybojoval bronzovou medaili v pětidílném se-
riálu MS na dlouhé ploché dráze. Což považuji za obrovský úspěch. Povedl se  
i náš nejprestižnější závod Speedway Grand Prix, kde se umístil Václav Milík na 
třetím místě. Za zmínku jistě stojí i první mistrovství světa v kategorii 250 ccm, 
které hostil právě náš stadion. Letošní sezónu hodnotím jako velmi vydařenou. 

5. Chystáte jako klub AK Markéta nějaké překvapení či změny pro rok 
2018?

Velké změny nechystáme, momentálně se již soustředíme na Speedway 
Grand Prix 2018, které se u nás uskuteční 26. května. Změna se týká závod-
ní dráhy, kdy od minulého týdne probíhá za podpory Magistrátu hl. m. Prahy 
rekonstrukce bezpečnostních bariér tz. mantinelů. Tato rekonstrukce by měla 
sloužit k větší bezpečnosti jezdců a diváků. Dále plánujeme věnovat se mládeži 
jako v předchozích letech, určitě budeme chtít obhájit extraligový titul a chce-
me co nejvíc tento sport rozšířit veřejnosti. Veškeré informace mohou čtenáři 
v průběhu sezóny nalézt na webových stránkách www.speedway–prague.cz

  Děkuji za naše čtenáře A. Matějka

Historie tohoto hokejového klubu 
se začala psát v roce 1969, už od 
r. 1983 hraje na svém vlastním ZS 
Hvězda. Ten byl zastřešen téměř  
o deset let později r. 1992. Klub je ob-
čanským sdružením, jeho název pak od-
kazem na dominantu Prahy 6, letohrá-
dek Hvězda. 
Od samého začátku své existence je 
prioritou klubu výchova mladých hoke-
jistů, kteří zde působí ve dvanácti mlá-
dežnických družstvech, doma jsou zde 
také muži, kteří hrávali druhou ligu, a veteráni. 
Aktivity pro veřejnost? HC Hvězda pořádá bruslařské školy jak pro 
veřejnost, tak pro školky mateřské, základní a střední školy. Pamatuje 
se i na sportovce věku seniorského!
Po těchto základních informacích se obracím s několika otázkami na 
předsedu výboru klubu, pana Petra P o s p í š i l a :
1. Zajímá mne různorodost akcí, které pořádáte. Třeba soustředě-

ní hráčů NHL na vašem ledě. (Eliáš, Hamerník, Kočí). 

Ano, je to pravda, v minulých letech se výše jmenovaní připravovali 
před zahájením sezóny NHL individuálně na našem ledě. Jejich pří-
tomnosti jsme zároveň využili i jinak. (Autogramiáda, předávání cen 
na mezinárodním mládežnickém turnaji, atd). 

2. Pořádáte mládežnické turnaje se zahraniční účastí. 

Ne pravidelně. Ale v posledních dvou letech jsme uspořádali turnaj 4. 
tříd „O putovní pohár starosty Prahy 6“ s mezinárodní účastí. Kromě 
toho několikrát ročně si u nás ledovou plochu pronajímá pro uspo-
řádání mezinárodních turnajů profesionální agentura, zaměřená na 
mládežnickou zahraniční klientelu a naše mužstva se těchto turnajů 
zúčastňují. 

3. Ve Hvězdě hraje i hokejová reprezentantka Bára Patočková (Do-
rost)

Ano, již několik let je hráčkou našeho oddílu. V současné době trénu-
je se starším dorostem. 

4. Velmi oblíbené je bruslení pro veřejnost, senioři a seniorky je 
mají za vstupné 20 Kč. Jezdí sem z celé Prahy. 

Je tomu tak. Pro naše starší spoluobčany pořádáme samostatné 
bruslení vždy v úterý od 8.30 do 9.45 hod. Vstupné je zmiňovaných 
20 Kč, pravidelně chodí 30–40 osob. 

5. Na stadionu je možnost zakoupení hokejového zboží, bruslí  
i s montáží. K dispozici je fitnescentrum, z restaurace je možné  
v klidu sledovat dění na ledě. 

Máte pravdu, v rámci stadionu tyto možnosti jsou, v pronájmu je ale 
mají soukromí podnikatelé. 

6. Máte mužstvo mužů, veteránů, dvanáct mužstev mládeže, což 
je asi 250 chlapců. Kolik trenérů se o hráče stará?

U mužstev 4. třídy–Muži– působí vždy hlavní trenér a asistent,  
u mladších kategorií je počet trenérů vyšší, úměrný počtu trénujících 
dětí. Vše zastřešuje šéftrenér klubu a u každého mužstva ještě vypo-
máhá vedoucí mužstva. 

7. Jaké máte pro tuto sezónu sportovní cíle?

Hlavním cílem našeho působení je vždy co nejlepší umístění jednot-
livých mužstev v rámci soutěží pořádaných ČSLH a v případě muž-
stev Juniorů, Staršího a Mladšího dorostu vybojovat účast v extrali-
ze. Přesto, tím nejdůležitějším je poskytnout sportovní vyžití dětem  
a mládeži. 

8. Na závěr otázka „nejlehčí“. Kdy se podaří vychovat dalšího Jar-
du Jágra? Náš hokej by ho moc potřeboval. 

O tento „nejlehčí“ úkol se snaží všechny kluby v republice rok co rok. 
Ale takový talent jak jistě víte, se bohužel nerodí každý den. 
Pane předsedo děkuji za rozhovor pro naše čtenáře, ať se HC Hvězda 
daří!                     A. Matějka

Redakční rozhovor
HC HVĚZDA PRAHA

Redakční rozhovor
AK MARKÉTA – PLOCHÁ DRÁHA

Na otázky odpovídá sportovní ředitel Pavel Ondrašík. 

Josef „Pepe“ Franc, mistr 
ČR v jednotlivcích 2017.
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Vážení čtenáři, opět po delší době Vás 
zdravím z Domova pro seniory Elišky 
Purkyňové. Ráda bych připomněla, že 
naši obyvatelé žijí ve dvou budovách 
– v ul. Thákurova 10 a v ul. Cvičebná 
9. Letošní rok je pro obyvatele obou 
domovů ve znamení změn vedoucích 
ke zkvalitnění bydlení. Provádíme re-
konstrukci koupelen, chodeb, výtahů 
a bezbariérového vstupu do rozšírěné 
recepce /Thákurova/ a klimatizace  
v Elišce /Cvičebná/. V Elišce se při-
pravuje projekt na revitalizaci zahrady. 
Místo kopců a nerovných ploch vznik-
ne bezbariérové prostředí plné zeleně, laviček a zákoutí. Moc se na 
to všichni těšíme!
Stavební práce nám nebrání v každodenních aktivitách – obyvatelé si 
mohou vybrat podle svého zájmu a možností z velké nabídky progra-
mů – cvičení paměti, bingo, kino, koncerty dětí a studentů z okolních 
škol a profesionálů. Velmi oblíbené jsou taneční hodiny vedené pa-
nem Veletou. Šikovné ruce našich obyvatel vyrábějí předměty, které 
zdobí naše domovy, a občas to u nás krásně voní i mimo čas obědů. 
Paní a i pánové vaří, pečou, připravují dobrůtky a potom je společně 
snědí. Já se těším na společná setkání. Povídáme si o všem, co nás 
zajímá, hodnotíme jídlo, práci sestřiček i pradlenek a uklízeček. Pije-
me čaj a jíme výborné koláčky. 
V letošním roce se podařilo prosadit slušnější hodnocení naší práce. 
Vedle celoplošného navýšení platů náš zřizovatel – hlavní město Pra-
ha přidal do našich peněženek zajímavou částku. 
Jsem moc ráda, protože nízké ohodnocení práce zejména pracovní-
ků v přímé péči bylo nemotivující pro mladé absolventy sociálních  
a zdravotních oborů. Svou práci máme rádi, vkládáme do ní i přida-
nou hodnotu – úctu a osobní vazbu k našim klientům. Léta se totiž 
zapomínalo, že my také musíme hradit své životní náklady a odpočí-
vat. To ovšem také něco stojí. 
Ale snad se blýská na lepší časy!
Ráda bych se Vám svěřila se svým přáním – chtěla bych pomoci všem, 
kteří nás potřebují. Vyprávíte mně své příběhy, s ostychem žádáte  
o pomoc pro své blízké, protože Vám docházejí síly. Je to někdy těž-
ké rozhodování, naše možnosti jsou mnohdy omezené. nezbývá než 
věřit, že se najdou osvícení politici a budou nám naslouchat, hledat 
řešení. Končím své povídání jako vždy pozváním – přijďte se k nám 
podívat, rádi Vás uvidíme!

Přeji všem krásné svátky a hlavně hodně zdraví. 
Vaše Eva Kalhousová 

ředitelka Domova pro seniory Elišky Purkyňové

Když jsem psal článek do předchozího 
vydání časopisu Břevnovan, slíbil jsem, 
že na zasedání zastupitelstva HMP 
v září 2017 budu znovu interpelovat 
náměstka primátorky Dolínka ve věci 
položení tichého asfaltu na Patočkově 
ulici. Dne 14. září jsem tak opět učinil 
a požadoval sdělení konkrétních ter-
mínů provádění opatření na ochranu 
obyvatel žijících na území Břevnova 
v okolí Patočkovy ulice. Ještě během 
jednání byly u příslušných úředníků ověřovány reálné možnosti. 
Následně mi v osobním rozhovoru náměstek Dolínek přislíbil, že na 
komunikaci Patočkova bude tichý asfalt položen v jednom směru 
ještě letos v říjnu. Potom, co bude PVS provedena na vozovce opra-
va kanalizačních vpustí, dojde příští rok i k položení tichého asfaltu 
ve směru opačném. Práce od křížení s ulicí Pod Královkou směrem  
z města započaly již 9. října, trvají již měsíc a to je poměrně dlouho. 
Pokud jde o tzv. zelenou Malovanku, tj. opatření ke snížení prachu 
i hluku v prostoru víceúrovňové křižovatky, interpeloval jsem jak  
v září, tak v listopadu a požadoval urychlení realizace záměru. O vý-
sledcích vás budu informovat. K požadavku na doplnění keřů mezi 
32 vysokokmenných stromů nedávno vysazených do středového 
pásu Patočkovy ulice od ulice Pod Královkou směrem z města, mám 
příslib od radního Mejstříka, že se uskuteční ještě letos na podzim. 
I když jde zatím jen o drobná zlepšení, věřím, že ve svém komple-
xu budou mít pro nás citelný přínos. Přeji si přitom, aby nezůstalo 
jen u těchto opatření ke snížení negativních dopadů z extrémního 
navýšení dopravy. Musíme spojit síly k efektivnějšímu působení na 
příslušné instituce a orgány s cílem zajistit realizaci střednědobých 
a dlouhodobých opatření, které negativní vlivy zásadně omezí nebo 
zcela vyloučí. K nim patří zejména naplnění záměru výstavby Břev-
novské radiály v jakékoli podzemní variantě, dokončení a propojení 
všech nadřazených dopravních systémů, včetně silničního okruhu  
a mostu na severním okraji kolem Prahy, na což opakovaně v ZHMP 
upozorňuji. Dalším velkým problémem obyvatel Břevnova je trvalá 
snaha developerů dosáhnout změn či úprav územního plánu. Usilují 
prosadit takové změny funkčního využití ploch, aby se parcely staly 
stavebními nebo získat vyšší koeficienty míry zastavěnosti území. 
Jejich hlavní motivací je navyšování zisků. Soudím, že je povinností 
politické reprezentace v samosprávě bránit veřejné zájmy. Vznikají si-
tuace, kdy se tak neděje. Na jednání ZHMP dne 2. listopadu, jsem se 
postavil proti uvažovanému zahájení pořizování návrhu zadání úpra-
vy územního plánu (číslo změny 944) na území Břevnova, v prostoru 
vedle Kutnauerova nám., ve stráni nad Bělohorskou ulicí. Vztahuje se 
k řadě pozemků mimo jiné k rozhodující části p. č. 1879/1 v rozsahu 
5549 m. Nechápu, proč MČ Praha 6 po tom, co byla úprava zrušena 
soudem, souhlasila s tímto podnětem na úpravu ÚP SÚ HMP v rámci 
původního projednání. V rozpravě jsem odmítl navrhované navýšení 
koeficientu určujícího míru zastavěnosti tohoto území, z kódu C na E. 
Pokud bychom tam připustili koeficient E, tak mimo jiné ti, kteří bydlí 
v budovách ve stráni nad předmětnými pozemky, by byli výstavbou 
vážně dotčeni. Proto jsem v rámci projednání tisku navrhl, aby byl 
tento návrh přeřazen ze skupiny schvalovaných do skupiny určených 
k zamítnutí. Tisk a navržené usnesení nakonec zastupitelstvo HMP 
neschválilo, což obyvatele této části Břevnova určitě potěší. 

JUDr. Ivan Hrůza – zastupitel HMP a MČ Praha 6 – Klub KSČM

události – komentáře – názory – události – komentáře – názory – události – komentáře 

OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Markétu, dříve nazývaný Sádky. Pak potok protéká parkem a před 
parkovištěm v ulice Anastázova mizel pod zemí. Na povrch se dostá-
val až u rybníka Kajetánka – kde teče do kaskády rybníků Vincenti-
num, Šlajferka a Kuklík, od kterého je veden pod zemí až do parku 
Maxe van der Stoela, kde napájí umělý potok a rybník Šance. Tady 
jsou také přivedeny drenážní vody z tunelového komplexu Blanka. 
Dále pokračuje skrze hradby chodbou, kde dříve bylo stavidlo a bylo 
možné vytvořit rybník před hradbami proti dobyvatelům. Teče povr-
chově Jelením příkopem, pak mizí pod zemí a ústí do Vltavy u bývalé 
občanské plovárny. 
Vzhledem k havarijnímu stavu zatrubnění je realizován projekt na 
revitalizaci potoka a jeho povrchové vedení od parkoviště po rybník 
Kajetánka. Revitalizaci realizují Lesy města Prahy, odborně ji zajišťuje 
odbor o zeleň a Ing. Kanecký. Brusnice se navrací na povrch, kde 
staletí tekla. Podařilo se dosáhnout přírodě blízkého řešení, minima-
lizace zásahů do okolí a budou možné následné výsadby vegetace 
okolo potoka. 
Revitalizace by měla být dokončena do konce roku a doufám, že bude 
stejně úspěšná jako revitalizace rybníka Vincentinum, které jsem se 
dlouhodobě věnoval. 

MUDr. Antonín Nechvátal, zastupitel městské části

Brusnice je slavný potok, který svým ústím do Vltavy určoval polohu 
Prahy. Své jméno dostal, protože jím teklo hodně vody a bylo slyšet 
její zurčení – bručení. Brusnice pramení nad Břevnovským klášte-
rem a teče dolů údolím s četnými prameny. Nejvýznamnější z nich 
je Vojtěška, odkud Brusnice pramení. Pověst praví, že se zde setkal 
kníže Boleslav II. s biskupem Vojtěchem pro léčivé vlastnosti vody  
a založili první mužský benediktínský klášter v Čechách. Brusnice pak 
teče převážně podzemím do rybníka Velká Markéta, dříve označova-
ném jako Pivovarský rybník. Další dva prameny napájí rybník Malou 

REVITALIZACE POTOKA BRUSNICE

ŠŤASTNÉ A VESELÉ!
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Kde nás najdete? Na adrese: Heleny Malířové 279/14, Praha 6 – Břevnov. 

události – komentáře – názory – události – komentáře – názory – události – komentáře 

Břevnované si asi všimli, že po roce 
byly ukončeny opravy střechy a krovu 
Kaštanu, takže Atelier se mohl opět 
nastěhovat do podkroví a zahájit zde 
výtvarné kurzy nového školního roku. 
Škoda jen, že nebyla opravena i fasáda 
objektu, trochu nám kalí radost, že 
Kaštan stále působí zvenku tak trochu 
omšelým dojmem. Doufám ale, že to 
neodradí případné návštěvníky tohoto 
břevnovského kulturního centra. I na 
závěr roku je totiž připraven bohatý 
program, jak pro dospělé, tak pro děti. Jako vždy zahrnuje nejen 
koncerty, ale také divadelní představení, besedy nebo filmové 
projekce na sále nebo v komornějším prostředí kavárny Únik  
v suterénu. Na veškeré filmy mají senioři nad 65 let vstup zdarma. 
Samozřejmě se připravuje také bohatý program pro adventní čas. 
Návštěvníci Kaštanu se mohou těšit na speciální vánoční koncerty 
například kapel Kieslowski, Tomáš Kočko & Orchestr, Vladivojna La 
Chia & Trio, nebo skupiny Už jsme doma, která svůj tradiční vánoční 
concert v letošním roce přesunula z divadla Archa právě do Kaštanu. 
Nebudou chybět ani divadla pro děti, dílny Atelieru Kaštan, vánoční 
trhy nebo koledy v podání smíšeného pěveckého sboru Kakofon. 
Také Popmuseum v Kaštanu bude mimo své běžné otevírací hodiny 
každou adventní neděli přístupné veřejnosti zdarma, tak jako  
v minulém roce. 
V Kaštanu od listopadu nastoupil nový dramaturg a produkční, 
Antonín Kocábek, který s Unijazzem externě spolupracuje již řadu let. 
Podílel se mj. na přípravě a realizaci festivalů Boskovice a Alternativa, 
které náš spolek pořádá, a je také pravidelným přispěvatelem 
do kulturního magazínu UNI, jehož vydavatele je rovněž Unijazz. 
Časopis je k dostání i v Kaštanu. V poslední době působil Kocábek 
jako hudební publicista s pravidelnou spoluprací např. s Reflexem 
nebo Lidovými novinami, určitě ho jako redaktora a moderátora 
znají pravidelní posluchači Radia 1. K své představě o programové 
náplni Kaštanu v budoucnu říká: „Klub Kaštan má neprávem pověst 
čehosi, co je „daleko z centra“ a pro mladší publikum „už není cool“. 
To bychom rádi změnili, a proto chystáme od ledna 2018 lehké 
občerstvení skladby programu – samozřejmě v něm stále zůstanou 
divácky oblíbené pořady jako je pravidelný večer legendy české 
hudební kritiky Jiřího Černého, přednášky z historie architektury od 
renomovaného odborníka Ing. Arch. Zdeňka Lukeše či pohádky pro 
děti, ale zároveň by se měla rozšířit pestrost nabízených hudebních 
žánrů, v plánu jsou večery věnované současným výtvarníkům nebo 
audiovizuální pořady, mapující současné hudební trendy. Určitě by 
měla přibýt nabídka cestovatelských přednášek a debat. A v nabídce 
koncertů se pak rozhodně chceme vyhnout tomu, být považováni 
za tradiční rockový klub, a také dávat prostor autorské tvorbě na 
úkor těch, kteří jen recyklují skladby jiných. Budeme si přát, aby se 
novému dramaturgovi dařilo a při tvorbě programu měl šťasnou 
ruku. 
A nezbývá než dodat, že máme radost z toho, že po přestávce opět 
začal vycházet Břevnovan, držíme palce a do nového roku přejeme 
hodně spokojených čtenářů. 

Čestmír Huňát, předseda Unijazzu

Letošní podzimní zájezd břevnovských zahrádkářů zamířil po jarních 
jižních Čechách na opačný konec Čech, „tam na sever“ (jak mimo 
jiné i zpívá skupina Kabát ze severočeských Teplic), tedy do kraje, 
který žel není mnohými turisty tak oblíben jako jiné kouty naší vlasti. 
Že neprávem, měla dokázat i slunečná sobota 14. října, kdy tradičně 
od kláštera vyrazil zaplněný autobus a kdy optimistům, kteří naopak 
nechali na severu Čech svoje srdíčko, výrazně pomohl svatý Petr, kte-
rému opět, už po několikáté patří náš dík za to, že doslova rozcupo-
val jobovské předpovědi, že letošní babí léto bude trvat jen pár dní 
kolem sv. Václava. 
„Nebřevnováky“ jsme nabrali u metra na Hradčanské a pak už míři-
li za jednotlivými cíli našeho putování. Z dálnice D8 jsme sjeli tak, 
abychom mohli projet malebnými lázničkami Mšené, které už mno-
hým pacientům vrátily bezproblémový pohyb. Odsud je to již jen pár 

NOVINKY Z KAŠTANU
kilometrů do Budyně nad Ohří, jejichž dominantou je vodní hrad. 
Sympatická průvodkyně nepotřebovala desítky prázdných slov, aby 
připomněla osudy stavby, její chátrání, ale hlavně současnou obnovu 
podporovanou vždy vlasteneckým městem na Ohři. Zajímavé bylo 
vyprávění o osudu rodu Zajíců, kteří se výrazně podepsali na historii 
celé oblasti i samotného budyňského hradu. Vedle krásných fresek  
a sálů upravených i pro potřeby města zaujal návštěvníky „drak“ – vy-
cpaný krokodýl, jedna z prvních vycpanin u nás, starší než známější 
brněnský drak. Jeden ze Zajíců jej dovezl koňskými povozy z Egypta 
a tento vodní plaz si pak docela lebedil ve vodách Ohře (dovede si 
však někdo představit to setkání dnes, kdy Ohře je stále oblíbená i ke 
koupání?) – Ale jen do zimy, kdy po příchodu tuhých mrazů krokodýl 
zmrzl a zamrzl, aby pak na hradě skončil jako vycpanina…
Cesta pokračovala dále přes Libochovice, rodiště J. E. Purkyně (je 
po něm pojmenována univerzita v krajském městě Ústí nad Labem), 
kde jeho otec byl správcem zámku s krásnou zahradou u Ohře a pak 
po úbočí hradu Házmburk, který nechali vystavět právě Zajícové,  
a v literatuře najdete i odkazy jako Hasenburg, Zaječí hrad, ale v kraji 
nejčastěji používané pojmenování Hanžpurek… Po překonání malé-
ho hřebínku se nám otevřelo panoráma třebenické kotliny, které vé-
vodí vrch Košťálov s hradem. V někdejším evangelickém kostele bylo 
instalováno Muzeum českého granátu, určit nejčeštějšího ze všech 
českých drahokamů a polodrahokamů. Nacházejí se v celé oblasti 
západně od Třebenic se střediskem v Podsedicích a Třebívlicích, kdy 
na písečném podloží vždy, hlavně po dešti, vyplavou nepřehlédnutel-
né granátky. Z Třebenic jsme se vrátili na dálnici u Lovosic. Dálnice  
a přivaděč nás dovedly do Teplic, k modernímu stadiónu oblíbeného 
FK Teplice a kolem obřího nádraží, které konečně dočká revitalizace, 
jsme zamířili do Bohosudova, jemuž vévodí krásný barokní kostel,  
a pak po serpentinách stoupali podzimními všemi barvami hrajícími 
lesy na hřeben a na vrch Komáří Vížka s krásnými výhledy. Ukázalo 
se, že Krušné hory již dávno nejsou krušné, i když jejich název je od 
slova „Krušiti – rudu dobývati“. Dále se pokračovalo na Zadní Telnici, 
Telnici, Libouchec, Děčín a vzhůru do Benešova nad Ploučnicí, místa 
předposlední zastávky; kdo chtěl, šel se podívat na komplex pěti (!) 
zámků nad malebným náměstím, další pak navštívili některou z čet-
ných osvěžoven. 
Cesta zpět pak vedla na Žandov a Českou Lípu (i kolem vodního 
hradu Lipý) a dále k Máchovu jezeru, kde se nyní otevřel přístup  
k jezeru u kdysi nepřístupného stranického hotelu, od nějž je snad 
nejkrásnější pohled na celé „severočeské moře“. Jezero temné v stí-
nu borovic již evokovalo vzpomínky na Karla Hynka Máchu a jeho 
nádherný Máj! Mnozí tak poprvé poznali kraj, který se může pochlubit 
i mnoha českými nej – nejnižším bodem ČR u Hřenska na Labi, nejní-
že položeným nádražím v protilehlém Dolním Žlebu, nejsevernějším 
bodem Česka u osady Severní, nejvyšší stavbou ČR, věží TV-vysílače 
na Bukové hoře, která je o 3 m vyšší než žižkovská věž, nejdelší se-
dačkovou lanovkou u nás, právě na Komárku, světovým unikátem, 
jakým je Kamencové jezero, nejšikmější věží, jakou představuje od-
chylka 201 cm od svislé osy u kostela v centru Ústí nad Labem či 
první u nás uměle zasněžovaný svah právě v Telnici! A snad si tak  
i díky tomu většina ze spokojených účastníků uvědomila i slova písně 
ústeckého barda Petra Lüftnera „Jak smutno je tomu, kdo nemůže 
dojet na sever Čech domů!“ Ale pokud elán vydrží, zamířili bychom 
někdy v květnu zase jinam, tentokrát na Vysočinu!

Dr. Michal Dobiáš – původem také nadšený Severočech

PŘI CESTĚ „TAM NA SEVER“  
PROVÁZELO ZAHRÁDKÁŘE SLUNÍČKO
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Rozhýbávat sousedský život
Nesedím, sousedím je nové komunitní centrum, které vzniklo na 
pomezí Břevnova a Střešovic z popudu stejnojmenného spolku. 
Centrum od září nabízí pravidelné volnočasové a vzdělávací 
aktivity i jednorázové akce. O tom, co to vlastně komunitní 
centrum je a co v něm návštěvníci a návštěvnice mohou najít, 
jsme si povídali se dvěma ženami, které za Nesedím, sousedím 
stojí: předsedkyní spolku Kristýnou Ciprovou a divadelní 
režisérkou Magdou Stojowskou. 

Jak a proč vzniklo Nesedím, sousedím? Jak jste se takovým 
aktivitám dostaly vy samy?

Kristýna Ciprová: Původní volné uskupení Nesedím, sousedím 
vzniklo ještě před mým zapojením. Manželé Erika Huptychová  
a Kryštof Velčovský začali rozhýbávat sousedský život na Břevnově 
pomocí příjemných a živých společných snídaní a pikniků. Já 
jsem v mezičase hledala uskupení, které by bylo ochotné pracovat 
na vzniku komunitního centra na Břevnově. Různé schůzky mě 
nakonec dovedly až k Nesedím, sousedím. Poměrně rychle jsme 
se ještě s dalšími lidmi, kteří byli v té době součástí Nesedím, 
sousedím, zmobilizovali, založili zapsaný spolek a zažádali  
o evropský grant. Ten jsme získali a díky spolupráci městské části 
se nám podařilo najít vhodný prostor, kde teď komunitní centrum 
několik měsíců provozujeme. 

Komunitní centrum je možná pro někoho trochu tajuplný vý-
raz. Co si pod tím představit?

KC: Komunitní centrum lze ve zkratce popsat jako prostor, kde se 
odehrávají různé aktivity a program pro komunitu. Tedy pro lidi, 

Kino sice ne, ale…
KLUB 66 „Radost“ vznikl 1. 8. 2013 podpisem nájemní smlouvy  
s majitelem celého objektu. Název „KLUB 66“ vznikl z názvu mateř-
ské společnosti, která klub zajišťuje investičně i provozně. Přesto, že 
máme v názvu slovo klub, jsme řádně evidovanou veřejnou provo-
zovnou dodržující veškerá pravidla z toho vyplývající /včetně EET  
a zákazu kouření/. 

Naším cílem bylo od počátku vytvořit v centru Břevnova ostrov odpo-
činku a zábavy, kde by se lidi mohli setkávat u dobré kávy nebo jiného 
nápoje. Základem byla kulečníková herna s devíti kulečníkovými stoly 
všech druhů /snooker, menší i větší karambol, pool i ruská pyrami-
da/ v prostorách kinosálu a na bývalém balkóně. Pro návštěvníky 
preferující jinou zábavu nabízíme šipky a fotbálek. K pohodě hostů 
v sále přispívá i pravidelně aktualizovaný jukebox s více než 60 tisíci 
skladbami. Samozřejmostí je Wifi připojení a televizní přenosy O2 TV 
a jiných sportovních kanálů. 

Nezapomínáme ani na původní určení prostor, které máme k dispo-
zici, tj. kino. Na plátně 5x3 metry v sále běžně promítáme sportovní 
přenosy na formátu HD. 

Prostory kinosálu jsme schopni přeorganizovat podle akce, která se 
připravuje. Pořádáme zde hudební koncerty k poslechu i tanci. Máme 
slušné vlastní akustické vybavení schopné podpořit i středně velké 
kapely včetně nazvučení, V případě amatérských kapel s převážně 
vlastní tvorbou nevybíráme žádné vstupné. U profesionálních kapel  
a interpretů to záleží na domluvě s manažery. 

V případě zájmu jsme schopni uspořádat firemní nebo soukromé ve-
čírky s promítáním vlastních videí nebo digitálních fotografií /opět 
HD formátu/. Podle požadavku zákazníků proměníme kulečníkové 
stoly na stoly k posezení nebo rautové stoly a celková kapacita sálu 
se tak zvýší až na 120 lidí! Jako doplňkovou zábavu večírků nabízí-
me mistrovskou školu kulečníku. Výhodou prostorového řešení je, že 
foyer s barem je oddělený od sálu s vlastním vstupem pro obsluhu,  
v létě s laskavým svolením majitele provozujeme zahrádku se sluneč-
níky, dle počasí. 

Jako občerstvení vedle Kozla, Plzeňského a Černohorského piva 
nabízíme široký sortiment nealko i alkoholických nápojů. Patronem 
pro vína je nám vinařské družstvo Sedlec u Mikulova, takže umíme 
uspokojit i velmi náročné návštěvníky. Dále máme v nabídce i velmi 
zajímavá a vyhledávaná speciální vína z černého rybízu z produkce 
firmy PEGREG ze Slovenska. 

Pro hladové zákazníky vedle pizzy firmy Gladiátor pak nabídky běž-
ných studených a smažených jídel připravujeme po celou provozní 
dobu včetně grilovaných kuřátek, na kterých si hosté mohou pochut-
nat u nás nebo si je v thermo sáčku odnést domů. Větší akce podle 
požadavku zákazníků umíme zajistit ve vlastní, dobře vybavené ku-
chyni nebo formou cateringu, 

Ve spolupráci s majitelem domu připravujeme vybudování přístřešku 
chránící naše hosty inhalující tabákový kouř před nepřízní počasí.

Známe se? 
které spojují třeba stejné zájmy, nebo geografická blízkost, potřeba 
hledat a kultivovat mezilidské vztahy, pomáhat si navzájem a ve 
větším měřítku se i aktivně podílet na lepší společnosti (byť to 
zní takhle nadneseně). Pro mě osobně je komunitní centrum 
prostor na pomezí detašovaného obýváku, pokojíčku a hospody 
či kavárny. Je mi tady dobře, mohu sem uniknout, pokud už je 
mi to doma moc těsné, a navíc se zde mohu setkat s přáteli, 
ale také novými lidmi a zažít něco fajn, a to i s takřka prázdnou 
peněženkou. 

Kdo k vám může přijít a co u vás najde?

KC: Přijít k nám může kdokoli, snažíme se, aby komunitní centrum 
bylo pro všechny generace a lidi různých zájmů. Dopoledne jsou 
věnovaná hlavně rodičům s dětmi, odpoledne se obvykle dělí 
mezi kroužky pro děti a klub pro seniory, večery jsou otevřené 
všem. Najdete u nás leccos: klub pro rodiče s dětmi, hernu, 
počítačové kurzy, výtvarku pro seniory, zdravotní cvičení, zpívání, 
šití, jógu, promítání, čtenářský kroužek, stříhání vlasů…

Máte i specifické aktivity pro seniory a seniorky. Proč zrovna 
pro ně?

KC: Za sebe vnímám, že většina seniorů a seniorek to nemá úplně 
jednoduché. Potýkají se s omezenými financemi, mnohdy samotou 
a pozornost a ocenění společností taky nejsou zrovna závratné. 
Přitom se jedná o lidi se spoustou životních zkušeností, se kterými 
stojí za to trávit čas. Naše aktivity slouží tedy jednak k tomu, aby 
měli kam chodit a potkávat jak své vrstevníky, tak i jiné generace. 
Zároveň je ale jejich přítomnost obohacující pro nás – střední  
i mladší generaci. Věřím, že po čase mohou mezi staršími i mladšími 
návštěvníky našeho centra vzniknout vazby, které mohou nahradit 
neexistující či poškozené vazby rodinné. Představuji si třeba 
vzájemnou výpomoc v oblasti hlídání dětí, nakupování, pomoci  
s úřady nebo třeba vytvoření skupiny na pravidelné hraní kanasty. 
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Prodej realit je o příbězích. Někdy jsou více spojeny s domem či kon-
krétním bytem, jindy jde o příběh lidí, kteří v domě bydleli a stěhují 
se. Realitním makléřům projdou pod rukama vily, byty na sídlištích, 
ale i kanceláře nebo garáže. Co obnáší práce realitního makléře a jak 
je náročná, nebo v čem spočívá její kouzlo? A je vůbec vhodná pro 
ženy? V rozhovoru odpovídá Pavlína Rejtharová, ředitelka břevnovské 
kanceláře CHIRŠ. 

Kdy a jak jste se k práci realitního makléře dostala? 

Bylo to ještě při studiích na vysoké škole, kde jsem se věnovala diplo-
macii. Díky dobré němčině jsem se dostala do tehdejší kanceláře VK 
Reality, která měla v portfoliu nemovitosti v Itálii a Rakousku. Tehdy 
jsem takzvaně přičuchla k realitám a postupně se do práce nadchla. 
Po mnoha úspěšných prodejích ve mně rostla touha vybudovat si 
svůj tým, který bude poctivě, tak jako já, hájit zájmy klientů na trhu. 
Jelikož se posléze naše kancelář stala součástí sítě RK CHIRŠ, já se 
mohla posunout k budování vysněného týmu. Nyní řídím realitní kan-
celář CHIRŠ na Bělohorské ulici na Břevnově. Již 15 let jsme specia-
listi na nemovitosti v této pražské lokalitě. 

Ekonomice se daří, což znamená, že lidé hodně utrácí, zároveň 
nemovitosti zdražují, poptávka po bydlení je obrovská. Co obnáší 
práce realitního makléře, jak moc je náročná?

Jak pro koho, někdo se v té práci najde hned, z někoho zraje rozený 
obchodník pomaleji. Vždy to záleží na typu osobnosti. Nicméně není 
to jen práce pro muže, nebo spíše obchodníka tradičního střihu, jak 
by se mohlo zdát. Líbí se mi, že se na realitním trhu stále častěji ob-
jevují šikovné podnikavé ženy, realitní makléřky, které při své práci 
přirozeně využívají svých typicky ženských vlastností. Zároveň ženy 
dovedou efektivněji řídit svůj čas tak, aby jim ho zbyl dostatek pro 
rodinu. 

Jaké schopnosti či dovednosti jsou pro tuto práci výhodou? 

Není to jen o obchodu jako takovém. Tento princip a jisté zákonitosti 
se naučí každý. Zároveň je dobré mít rád práci s lidmi, musíte se stále 
učit, sledovat nejnovější trendy a vývoj na trhu. Důležité je mít zázemí 
stabilní kanceláře, účastnit se školení, seminářů a kurzů a stále se 
stýkat s lidmi a umět s nimi sdílet jejich životní situace. A právě v této 
empatii ženy makléřky přímo vynikají. 

Magda Stojowska: Ano, komunita, to jsou všechny generace, 
a skrz aktivity pro seniory chceme zdůraznit, že i lidé starších 
generací jsou v komunitním centru vítaní, zajímají nás, a budeme 
rádi, pokud některé aktivity si vezmou do svých rukou. 

Magdo, vedete divadelní dílnu pro seniory. Jaký je o ni zájem? 
Můžeme se těšit na divadelní představení?

MS: Vedu zkoušky, které dovedou naši práci k divadelnímu 
představení v sále kina Dlabačov. Premiéra je naplánovaná na 
květen 2018. Scénář, který připravujeme s dramaturgyní Terezou 
Marečkovou, vzniká z textu a situací, které píšou a vytváří samotní 
účastníci a účastnice. Zajímá nás pohled starších lidi na jisté 
problémy, na sebe samotného – tělo sice stárne, ale v starším 
věku může člověk čerpat z obrovského množství zkušeností  
a zážitků. Také čím je člověk starší, tím většinou cítí silnější 
potřebu reflexe vlastního života. Naši skupinu tvoří šest lidí ve 
věkovém rozmezí 50 až 90 let, velmi zajímavých a kreativních. 

Musí se za kurzy a další aktivity u vás platit? 

KC: Za valnou většinu kurzů a aktivit se u nás díky grantové 
podpoře platit nemusí. Aktivity, které nejsou grantem podpořené, 
držíme na velmi nízkých příspěvcích, které pokrývají materiál  
a symbolickou odměnu pro lektory a lektorky. Nejsme ziskový 
subjekt. 

Kde se o vás Břevnované mohou více dozvědět?

MS: Určitě bych vřele doporučila se u nás stavit. Nejvíce informací 
v současnosti máme na Facebooku, ale máme i provizorní webové 
stránky www.nesedimsousedim.cz, na kterých jsou všechny 
základní informace k dispozici. Informační letáky necháváme na 

Bělohorské ulici ve spřátelených podnicích a v knihovně, dále  
v informačním středisku P6 a na nástěnce spolku Pro Břevnov  
u Billy. 

Ptala se Jitka Kolářová

Nabídky na prodej či pronájem chodí sami, nebo je musíte aktivně 
vyhledávat? 

Ano, k nám na Bělohorské přichází i klienti přímo z ulice. Buď se po-
ptat, co máme v nabídce, nebo naopak nabídnout svoji nemovitost. 
To je samozřejmě jednou z výhod zejména pro nováčky v realitní 
branži. Zkušenější makléři už získávají své nabídky na základě tzv. 
referenčního businessu. Tedy hlavně na doporučení od předešlých 
klientů. Ovšem neustálá akvizice a aktivní vyhledávání zakázek je gro 
úspěšného realitního makléře. Kdo bude sedět doma a čekat, až ně-
kdo zavolá, nikdy ničeho nedosáhne. To ostatně platí pro všechny 
obory, nejen pro ten realitní. 

Prodej realit je nejen o architektuře, lokalitě a cenách, ale také  
o příbězích domů a lidí. Co vás na této práci baví?

To, co mě na té práci baví už skoro deset let, je to, že ta práce je 
hodně pestrá a každý den tak trochu jiná. Musíte mít dobré znalosti  
z více oborů. Stane se z vás obchodník, z velké části diplomat, ale 
zároveň jste tak trochu právník, daňový poradce, psycholog, desig-
nér a v neposlední řadě také řidič. To všechno dohromady ale dělá 
práci realitního makléře nevšední, a proto ji mám tak ráda. Díky spo-
jení všech těchto dovedností pak můžete efektivně pomoci klientovi 
prodat jeho nemovitost. Nejen rychleji. Ale hlavně, za mnohem lepší 
cenu, než by to uměl on sám. 

REALITY STÁLE ČASTĚJI PŘITAHUJÍ ŽENY
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Pětatřicetiletý Jakub Stárek žije v Břevno-
vě s manželkou Kateřinou a dcerou. Zájem 
o politiku má v genech, zdědil ji po svém 
otci Františku Stárkovi, bývalém disidentovi  
i spolupracovníkovi Václava Havla. 11 let je 
zastupitelem v Praze 6 a dva a půl roku vede 
šestkovou ODS. 
Pane Stárku, jaký máte vztah k Břevnovu? 
Vyrůstal jsem tu od osmi let, když se sem táta 
po revoluci přistěhoval a přes klášterní zahra-
du chodil do školy na Petřiny. Jako děti jsme si 
nejvíc hráli u tehdy rozpadlého pavilonu Vojtěška, a tam jsem se po le-
tech nakonec i ženil. Pracuju tu, bydlím s rodinou a myslím, že Břevnov 
znám jak své boty. Vnímám, jak se mění, občas se sám snažím přispět, 
aby to bylo k lepšímu. 
Jak často si na Břevnově řeknete „to se mi snad zdá…“
Když vidím věci, které se neposouvají, zapomíná se na ně, nebo se 
neřeší. To je bohužel docela často. 
Jako například? 
Třeba Zelená Malovanka, o té jsem snil já i spousta lidí, co podepsali 
petici pro její zazelenění. Projekt byl projednaný, získal podporu, dotaci. 
Jenže je třeba, aby někdo z Prahy 6 permanentně tlačil na magistrát, 
vyjednával s úředníky a řešil provedení stavby, která ve variantě bludiš-
tě (betonové stěny porostlé zelení) má platné stavební povolení. Jenom 
zásluhou úředníků se povedlo platné stavební povolení prodloužit. Ale 
pokud se nezačne něco dělat, tak Zelená Malovanka nikdy nebude. 
Co věčně ucpaná Patočkova? Má to řešení?
Jediné řešení je celopražské – dostavba Pražského okruhu. Ale aut 
ubývat nebude a je potřeba být o krok napřed. Proto je jedním z mých 
snů Patočkova zahloubená v břevnovské radiále. Hlavní proud dostat 
pod zem a nad zemí by zbyla jednoproudá komunikace pro místní. Oce-
ňuji, že se na Patočkově pokládá tichý asfalt a sází stromy, ale musí 
se to vnímat jako krátkodobé řešení. To, že tu vyrostou keře a stromy, 
neznamená, že by se tím měl sen o radiále zablokovat. 
Angažujete se hodně v problematice rekonstrukce polikliniky, proč? 
Mám tam praktického lékaře a navštěvuji ji jako pacient. Dlouho mi 
lékaři říkají, že je něco špatně. V dobré víře jsem se snažil jim zprostřed-
kovávat informace a ptal se v zastupitelstvu, kontrolních výborech, ale 
tam jsem informace také nedostával. Natolik mne to vtáhlo, že jsem 
se začal bavit se všemi lékaři a ukázalo se, že po komunikační úrovni 
je situace naprosto nezvládnutá. Takhle se moderní a dobře fungující 
poliklinika vybudovat nedá. 
Radnice připravuje strategický Plán pro Ladronku. Kam by měl smě-
řovat? 

Revitalizace areálu byla před lety natolik dobře provedená a v důsledku 
přilákala velké množství lidí. Další nárůst by byl pro lidi z okolí neobhaji-
telný. Je nutné hledat kompromis a najít rovnováhu, aby Ladronka byla 
pro lidi z Prahy 6, kteří tam chtějí trávit volný čas, i pro ty, co přijíždějí. 
Aktivity není potřeba rozšiřovat a radnice se musí dobře starat o inven-
tář a udržovat ho. 
Břevnovské piknikovací místo na Ladronce, to byl váš nápad…
Byl to plán ODS, který jsme zařadili do volebního programu, když jsme 
ho tvořili s místními lidmi. Využil jsem jen režim participativního rozho-
dování v projektu Nápad pro Šestku a lidé si ho prosadili. Přestože jsme 
v opozici, není důvod, proč to tady nezlepšovat a silami, které máme, 
neprosazovat dobré věci. 
Co říkáte na nápad radnice na zasněžovanou lyžařskou stopu na 
Vypichu? 
Mám rád běžkování ve Hvězdě, ale osobně nejsem pro vytvářet atrakci 
na Vypichu, kde není vyřešené parkování. Na dráhu dlouhou 700 me-
trů se vejde pár lidí, takže vynaložení takových peněz i práce mi přijde 
zbytečné. V Praze 6 se dá investovat mnohem lépe, ale systematická 
práce radnici moc nevoní. 
IPR má velké plány s Bělohorskou, líbí se vám? 
Studie IPRu slibovaly, co vše se udělá, a neudělalo se nic. Nemyslím, 
si, že by výrazně pomohlo, kdyby tu přibyla dopravní omezení nebo se 
tu sázely další stromy. Pozitivní je, že se třeba odstranilo zábradlí, které 
znemožňovalo přejít z jedné strany na druhou, a za mne víc takových 
drobných opatření podle připomínek lidí, kteří tu žijí a pracují. Sám na 
Bělohorské pracuji. Tahle ulice musí žít, tady mají být restaurace, ka-
várny, obchody, protože to je přirozené centrum Břevnova, místo pro 
potkávání. 
Pomohly Břevnovu parkovací zóny? 
Na jednu stranu pomohly, ale problém se přesunul na jejich hranice. 
Můj dlouhodobý názor je vytvořit jednu zónu pro všechny Pražany. 
Jak vidíte Břevnov za pár let? 
Mojí dlouhodobou strategií je, aby zásahy shora byly co nejmenší. Moji 
sousedé vědí, co chtějí, a umí si to zařídit. Ale jsou věci, které zásah 
shora potřebují, například parčík u Kolátorovy ulice slouží víc než lidem 
pejskařům a bezdomovcům, a pokud si člověk může vybrat, tak tam 
tudy nejde. Změna musí proběhnout, ať už tam bude psí hřiště nebo 
hřiště pro děti, takhle to dál nejde. 

Mezi námi
v Břevnově 45. 

Před Mikulášem jsme my, děti, obdivovaly výlohu cukrárny paní 
Opálecké v Radimově ulici v Břevnově. Všechny ty čerty a Mikulá-
še z mandlového těsta perníku, figurky a anděly barevně vyvedené. 
Skutečné Mikuláše, co chodil po ulicích, si z té doby ale nepamatuji, 
spíše jsme měly něco dobrého ráno za oknem v punčoše, a jak říkali 
naši, od Mikuláše. V době mého dětství koncem 40. let, se ve škole 
pořádaly besídky s Dědou Mrázem a hrála představení, a to dokonce  
v ruštině. Hodiny náboženství, které jsme ve škole navštěvovaly, 
skončily. Chodila jsem s Katuškou, která byla dříve zaměstnaná na 
faře U sv. Norberta /dokud tam nezřídili komunisté školní družinu/, 
do kostela sv. Norberta ve Střešovicích. Chodit do kostela v té době 
mohlo způsobit velké nepříjemnosti. Přesto tam ti věrní chodili, ně-
kteří alespoň se podívat na jesličky i do kostela sv. Markéty v Břev-
nově. Moje babička byla víry československé, a tak jsem se zúčastnila  
i besídek, které se konaly v kostele v Radimově ulici. Tam byla atmo-
sféra ještě přátelštější. Pan farář všem bratrům a sestrám podal ruku  
a po bohoslužbě jsme hrály my, děti i dospělí, různé hry. Pamatuji si, 
že tam byl i náš oblíbený učitel tělocviku pan Laxar. Na vánoce jsme 
se všichni moc těšili. Stromek jsme kupovali U Drinopolu, kapra v ry-
bárně na Bělohorské, /přízemní budova stojí dodnes/ a všichni doma 
pekli vánoční cukroví a čokoládu ze 100 % tuku, kterou jsme pak ba-
lili do staniolu. Též jsme koupili bonbony a balili je do barevných pa-
pírků. Kolekce ještě nebyly. My děti jsme ve škole vyráběly barevné 

U nás  
o  

Vánocích

Václavka Frenzlová:

řetězy, které se hodily jako ozdoba na stromek. Též jsme s pár ušetře-
nými korunami stály ve frontě v drogerii paní Alexandrové a koupily 
nějakou skleněnou ozdobu, františka ev. i nějaký dárek. Nejpříjemněji 
nám bylo právě zde, nebo u paní Říhové, která měla prodejnu textilu 
vedle vily Martínkových. Paní Říhová všem velmi ochotně poradila 
v nákupu dárků. Dárky jsme nakupovaly též v prodejně skla a porce-
lánu U Drinopolu např. hrnečky, džbánky na pivo. V obchodech, kde 
prodávali potraviny /koloniálech/, přijímali vánoční objednávky např. 
na kokos, vlašský salát nebo váženou majonézu, ořechy Para a jiné.  
K večeři jsme zasedli všichni slavnostně oblečeni. Večeře byla ve vět-
šině domácnostech tradiční, tzn. rybí polévka, smažený kapr, salát. 
vánočka , cukroví, ovoce, ořechy. Po večeři někdo z rodičů zazvonil 
na zvonek, jako že Ježíšek přišel a přinesl dárky, které byly pod stro-
mečkem. Zpívali jsme koledy. Dárky jsme přijímali s velkou láskou. 
Byly většinou praktické např. oblečení, včetně nočních košil, pyžam, 
spodního prádla, svetrů, ponožek, bačkor, obuvi, sportovního obleče-
ní. Velkou radost jsme ovšem měli i z hraček, panenek, autíček, ko-
čárků, knížek, lyží, bruslí, koloběžek, kol, stavebnic, společenských 
her. Když jsme se potěšili s dárky, obešli jsme celý dům a vzájemně si 
popřáli se sousedy. Někdo se šel večer projít do tichého Břevnova, jiní 
šli na mši vánoční. V dětství jsme byli ještě obklopeni rodiči, dědečky 
a babičkami, kteří nás pozvolna opouštěli. Obzvláště o Vánocích byla 
jejich přítomnost milá, měli s námi radost z našich dárků. 

Když jsem byla starší, pamatuji „Mikulášské“, které se pořádaly  
v zaměstnáních v rámci ROH. Besídky pro děti, dárky od Mikuláše  
a každý, kdo měl děti, obdržel vánoční kolekci. Dárků dostávaly moje 
děti více než já, některé potraviny byly dále nedostatkové, ale hostiny 
bohatší, v televizi plno hezkých pohádek. Dnes děti dostávají mnoho 
dárků i drahých, nedostatkové potraviny jsou jen ty, na které nemáme 
peníze. Na vánoce se však těšíme stále všichni, dnes, jako před léty. 
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Vánoční inzertní příloha časopisu Břevnovann

MUDr. Dagmar

JANDÁČKOVÁ

Stomatologick á

ordinace

Břevnovská 1088/5, Praha 6
tel.: 233 353 309

Praha 6 – Břevnov
Bělohorská 142,  tel. 233 354 185
Bělohorská 148,  tel. 220 514 901

Poskytujeme služby:

Otevírací doba:
Po – Pá  7.30 – 17.00  hod.

  pneuservis

opravy a údržba
motorových

vozidel

příprava na STK,
emise

včetně zajištění

odtahová služba nonstop

likvidace autovraků

tel.: 603 469 715

Ing. Václav JANDÁČEK
4

PROJEKTOVÁ, KONZULTAČNÍ
A INŽENÝRSKÁ

kancelář v Břevnově
4

Přejeme našim
spolupracovníkům, 

zákazníkům a čtenářům listu
vše nejlepší v roce 2014

Děkujeme všem
našim zákazníkům
za stálou přízeň

a zároveň
si dovolujeme

popřát hodně zdraví
v roce 2015

Markétská 1/28, 169 00 Praha 6

14

Vánoční inzertní příloha časopisu Břevnovann

MUDr. Dagmar

JANDÁČKOVÁ

Stomatologick á

ordinace

Břevnovská 1088/5, Praha 6
tel.: 233 353 309

Praha 6 – Břevnov
Bělohorská 142,  tel. 233 354 185
Bělohorská 148,  tel. 220 514 901

Poskytujeme služby:

Otevírací doba:
Po – Pá  7.30 – 17.00  hod.

  pneuservis

opravy a údržba
motorových

vozidel

příprava na STK,
emise

včetně zajištění

odtahová služba nonstop

likvidace autovraků

tel.: 603 469 715

Ing. Václav JANDÁČEK
4

PROJEKTOVÁ, KONZULTAČNÍ
A INŽENÝRSKÁ

kancelář v Břevnově
4

Přejeme našim
spolupracovníkům, 

zákazníkům a čtenářům listu
vše nejlepší v roce 2014

Děkujeme všem
našim zákazníkům
za stálou přízeň

a zároveň
si dovolujeme

popřát hodně zdraví
v roce 2015

Markétská 1/28, 169 00 Praha 6

Přeje firma 

TEXCENTRUM s. r. o. 
Středisko PROPOS  

Bělohorská 60, Praha 6
Tel. /fax: 220 512 753

Hodně zdraví a úspěchů 
v roce 2018

všem svým zákazníkům  
a obchodním partnerům

Přejeme všem zákazníkům  
vše nejlepší v novém roce 2018

tel. /fax: 233 356 236

Praha 6 • Bělohorská 65
vchod ze Zúžené ul. 

Servis Piloun
spol. s r. o. 

Stálé zdraví  
v nadcházejícím roce 2018 přeje  

svým zákazníkům 
a čtenářům Břevnovana
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Oznámení
Dne 20. září 2017 nás po těžké nemoci opustil prof. Ing. Vladimír Kubá-
nek, DrSc. , ročník 1930. Žil mezi námi skromně a mnozí ani nevěděli, že 
byl dříve ředitelem Makromolekulárního ústavu ČSAV na Petřinách. Byl 
významným odborníkem, tvůrcem mnoha 
patentů a užitečných myšlenek. Ač půvo-
dem z Moravy, v Břevnově zapustil kořeny. 
Věčně usměvavý profesor, kterého okouzli-
la chemie, byl životní optimista, měl rád lidi 
a pomáhal těm, kteří to potřebovali. Věřil  
v lepší svět a hlásil se ke komunistickým 
ideálům. Bude nám chybět. 

 JUDr. Ivan Hrůza

Pomůcka 
ADA, ARP 
Oi, ORP

opravna 
lodí

druh 
papouška poloměr • hosp.  

zvíře
státní 

pokladna členovec chem. zn.  
síry vada úrodná • Petr solmiz.  

slabika
st. SPZ 
Prahy čaj sarmat

am. úřad 
pro 

kosmonaut. 

prezent
osada u 

Nymburku 
Zdeněk

mohutný 
strom

Ludolfovo 
číslo

anglicky 
nebo

ženské 
jméno

autor prózy

st. SPZ 
Prahy
porada

žen. jméno
polní pták

mys 1. část 
tajenky

Alois
básn.  
údolí

snad
spojka

• dřív.  
podnik

Rudolf
značka 
firmy

plošná 
míra
řím.  
1505

Květa
barva 

na vejce

Ámos
součást 
bouřky

předložka
st. vztaž.  
zájmeno
ústav s 
paliat. p

dislokace závod 
lodí

st. SPZ 
Ostravy 
Alena • kout

kamila
zápor asiaté zn. elektr.  

spotřebiče

2. část 
tajenky

osada
sázel

tropická 
rostlina

obilovina
číslovka

Pavel
anglicky 
poslat
epická 
báseň

•
hudební  

styl
pytel

Stolní 
hra

konec 
šachové 

hry

předložka
Eva

puls
č. zpěvák

rus.  
souhlas
chem.  
prvek

řím. 5
Karel

chem. zn.  
hliníku

3. část 
tajenky
primát

olympijské 
hry

kancl. 
zkratka

značka 
kečupů
Otýlie

MPZ 
Rakouska Uršula plody

Oto
chem. zn.  
kyslíku

část 
saka

pohádk.  
pan Káťa Soňa kout

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Prosinec – Leden

Přejeme všem jubilantům stálé a pevné zdraví a trvalou Boží milost. Těm 
starším pak hodně sil, aby tu ještě dlouho zůstali s námi. 

Ve vší uctivosti a se slušným pozdravem vstupovali naši předkové do krámů a živností. V Břevnově a samozřejmě i jinde v Čechách. To bylo za 
monarchie a za I. republiky. Něco jiného však byla návštěva lékárny. Co tam zákazník méně obvyklého udělal, vyluštíte snadno v dnešní tajence. 

CHVÍLE  S  KŘÍŽOVKOU •  PŘIPRAVUJE  OLGA L IŠKOVÁ

Tajenka: Zákazník pozdravil a smekl čepici 

A ještě jedna smutná zpráva z Břevnova. V létě t. r. zemřela paní Zdeňka 
Poborská, ročník 1927, z ulice Pod Drinopolem. Znali ji mnozí Břevnováci 
jako usměvavou energickou paní, která se uměla postarat a zařídit. Seděl 
jsem s ní ve volební komisi č. 53 ve škole Pod Marjánkou, kterou dlouho 
vedla. Vždy k volbám upekla pro členy komise bábovku. Dožila u dcery  
v Řepích, ale nepodařilo se nám ji najít, oslovit a získat její fotografii. Rádi 
si však na ni vzpomeneme.                         Mgr. Pavel Krchov

Jaroslav Kochmann, Břevnov  23. 12. 1926 
Zdeněk Mahler, Břevnov  6. 12. 1928
Alena Novotná, Břevnov  28. 1. 1932
Květa Závorová, Břevnov  16. 1. 1933

Ing. Josef Kos 
15. 5. 1945 – 13. 10. 2017 
Pan Josef Kos, bývalý dlouholetý tajemník 
ONV Praha 6, zemřel po těžké nemoci. 
Stálý optimista, oblíbený společenský člo-
věk, který nevynechal žádnou legraci, byl 
též řádným členem Spolku břevnovských 
živnostníků.                Redakce listu Břevnovan

1. listopadu 2017 po krátké nemoci zemřel Ing. 
Václav Smělý ze Střešovic, ročník 1929, blízký 
spolupracovník naší redakce. Vystudoval chemii 
a byl autorem řady patentů. V Čechách, na Mo-
ravě a ve Slezsku ho znají snad všichni včelaři. 
Napsal mnoho odborných statí a článků pro obec 
včelařskou do časopisu Včelařství. Propagoval  
a zavedl u nás chov včel v nástavkových poly-
styrenových úlech a na jeho zahradu, kde měl 
na dvacet takových úlů, se jezdily dívat včelařské zájezdy. Byl známým 
včelařským odborníkem a také dlouholetým pracovníkem Hydrometeo-
rologického ústavu v Praze. Od roku 1956 stojí na zahradě jeho domu na 
Hládkově bílá meteorologická budka. A od roku 1998 pod značkou SM  
v Břevnovanu pravidelně seznamoval čtenáře s počasím v Praze 6 za uply-
nulý měsíc. To už teď není. Ztrácíme v redakci další osobnost a nezbývá, 
než pokorně v duchu poděkovat. S Pánem Bohem!     Mgr. Pavel Krchov
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Pánská, dámská a dětská

� OBUV IVA �
PRODEJ NADMĚRNÉ OBUVI

Široký výběr pánské a dámské
obuvi značky ARA

Bělohorská 97/232, 169 00 Praha 6 – Břevnov
Tel.:  220 513 913

Prodejní doba:  Po – Pá  9.00 – 18.00 hodin

Příjemné svátky
a stálé zdraví

v nadcházejícím roce 2009 přeje
svým zákazníkům a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ
PEDIKÚRA

Hezké prožití vánočních svátků přeje:

Pavel JAKL
optika – kniha

Praha 6 – Břevnov
Bělohorská 58
Tel.: 233 350 084

Solo, spol. s r. o.

 KOMERČNÍ PROSTORY  BYTY  RODINNÉ
DOMY  ČINŽOVNÍ DOMY  CHATY, CHALUPY

 RESTAURACE, HOTELY  USEDLOSTI
 POZEMKY

169 00 Praha 6 – Břevnov, Patočkova 1953/45
tel.:  233 357 071,  233 352 063,  220 515 440

mobil:  602 361 733 • fax:  220 514 576
e−mail: infosolork.cz • internet: www.solork.cz

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

Praha 6

s. r. o. Bělohorská 65
vchod ze Zúžené ul.

Pþejeme
všem zákazníkûm

vše nejlepší v roce 2009!

PILOUN

tel./fax:  233 356 236

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
BŘEVNOV

Bělohorská 61 (Drinopol) – MVDr. Josef Kubeček
Tel.: 233 352 424 – MVDr. Zora Urbanová

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit

na změnu ordinačních hodin během

vánočních svátků

22. 12. a 23. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

24. 12. až 28. 12. 2008 …… 9 – 12 hod.
(s pohotovostním příplatkem)

29. 12. a 30. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

31. 12. 2008 až 1. 1. 2009 …… 9 – 12 hod.
(s pohotovostním příplatkem)

Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho
štěstí v novém roce 2009 vám přeje kolektiv 

veterinární ošetřovny

Textil – pletací příze

Irena SLUKOVÁ
Bělohorská 96, Břevnov, tel.: 220513083

Nabízí kromě pletacích přízí také pánské a dámské
prádlo, kapesníky, punčochové zboží, dále široký
sortiment kojeneckého a dětského zboží a velký
výběr ložního prádla. Dále nabízíme prošívané pro−
tialergické deky a polštáře Klinmam. V obchodě je
zavedena čistírna a katalogový prodej Quelle.

Otevřeno:  Po – Pá  900 – 1230, 1300 – 1730 hod.

Přejeme našim zákazníkům
příjemné vánoční svátky

a hodně zdraví v roce 2009!
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vojenském J. Dub, bratr fotografa Václava Duba. Šmído-
vi bydleli v Břevnovském mrakodrapu a v přízemí měli 
holičství. Bydlela zde i rodina Dubova, kde bylo několik 
bratrů. Václav Dub se přihlásil s kamarádem Šmídem 
do klubu těžkých atletů Frištenský, který sídlil v hospo-
dě s tělocvičnou U Kotoučů na břevnovské návsi. Jenže 
tam Šmídovi zlomili klíční kost a bylo po sportování. 
Maminky to klukům zatrhli. A právě ve třetí řadě druhý 
zprava je Miloš Částka, mistr republiky 1921 v zápase 
řecko římském, jeden z členů obávaného břevnovského 
klubu Frištenský, kam se chodili prát i jiní borci: mistr 
Čech 1913 Franta Konrád, Pepa Ulrich, Rak a další. Ale 
to je jiná kapitola. Tamburašský soubor Zrinski ukon-
čil zásahem protektorátních úřadů činnost v roce 1940. 
Lidé na fotografii dávno nežijí, zmizely nástroje tambu-
rašské, hospoda U Březinů, kasárna Na Panenské a zů-
stal jen stejnojmenný fragment starého polorozbořeného 
štítu dvorce blízko dnešní lávky u Strahovského tunelu. 

Pavel Krchov
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Praha 6 v zapomenutých obrazech       1

Tenkrát v šedesátém osmém
Ještě po mnoha desítkách let nachází obyvatelé Prahy 6 –
Břevnova ve svých filmových archívech doposud nevyvola−
né černobílé filmy z osudového srpna 1968.
Aniž by si to uvědomovali, skryti za záclonami, stali se mi−
moděk účastníky neblahých událostí, které tak významně
ovlivnily vývoj Československa na dlouhou řadu let.
Celou noc, jež předcházela onomu osudovému dni, lidé
rozčilením nemohli spát. Nevysvětlitelný, nepřetržitý hukot
letadel, který se nesl z nedalekého ruzyňského letiště, vydě−
sil všechny obyvatele. Teprve ranní rozbřesk přinesl – při
prvním pohledu na ulici – překvapivé vysvětlení. Po Bělo−
horské ulici se směrem od Bílé Hory pohybovaly s hrozi−
vým hukotem sovětské tanky. Rozhlas nepřestával přinášet
informace o náhlé okupaci vojsky Varšavské smlouvy.
U obchodů s potravinami (např. v místech, kde je v současné
době Komerční banka) se začali srocovat ti, kteří mysleli pře−
devším na svůj žaludek. Ostatní vytáhli československé pra−
pory a rozhodli se, stejně jako tomu bylo tenkrát v pětačtyři−
cátém, vyrazit dolů do Prahy. Ulice, kde v současné době
parkuje jedno luxusnější auto vedle druhého, zela prázdnotou
a všichni strnuli v napjatém očekávání, jakým směrem se
bude situace vyvíjet. Čekala nás neblahá léta, v nichž se tříbily
lidské charaktery a je na co vzpomínat. Zaplať pánbůh, že je
to všechno už dávno za námi. Sjednocená Evropa je snad zá−
rukou, že už se tyto chvíle nebudou opakovat! L. K.

163
Za břevnovskými tamburaši
Na naší půdě straší, hrají tam tamburaši. Tak kdysi čas-
tovali Břevnováci místní a úspěšný tamburašský soubor 
Zrinski, který vznikl v roce 1908 a jméno dostal zřejmě 
po chorvatském vojevůdci, který úspěšně válčil s Tur-
ky. Balkánské války s muslimy byly zač. 20 století opět 
velmi aktuální. Soubor měl 20 – 30 členů, a jak uváděl 
fotograf Václav Dub, hrál na zábavách na Marjánce,  
U Vonásků a jinde, dokonce uspořádal zájezd pro kra-
jany do Vídně. Zrinski se po celou dobu trvání scházel 
ve známé hospodě Na Panenské – U Březinů, hostinský 
Arno Březina, vedle jezdeckých kasáren. Pěkný společ-
ný snímek pak vznikl v roce 1928 ku 20. výročí trvání 
tělesa. Jména jednotlivých členů už jsou spíše neznámá. 
Otiskneme je však dle originálu, kdyby některý čtenář 
poznal svého předka. Třetí řada zleva: 2. Vecko, 3. Hla-
váč, 4. V. Částka, 5. R. Částka, 6, M. Částka, 7. K. Janat-
ka. Druhá řada zleva: 2. slečna Fučíková, 4. Kučera, 6. 
slečna Roulová a basista Křtěn. První řada sedící zleva: 
2. Křtěn, 3. kapelník Šebesta, 4. J. Jíše, 5. J. Šmíd, 6. ve 



Všem čtenářům časopisu Břevnovan  
přejeme hodně zdraví  
i osobní spokojenosti 

v roce 2018  
a svým věrným pacientům 

a zákazníkům 
děkujeme za projevenou důvěru

 
Holky pečou cukroví,
kluci dělaj ryby, 
naše přání jediné, 
nehledat v tom chyby

Bělohorská 1688/122, Praha 6 Břevnov, tel: 
233 320 466

JÍDELNA „U SLÁVISTY“

23. 12. – 24. 12. 
25 – 26. 12. 
27. 12. – 29. 12. 
30. 12 – 31. 12
1. 1. 2018

9 – 12
ZAVŘENO

8 – 20
9 – 12

zavřeno

POHODOVÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

PŘEJE KOLEKTIV  

VETERINÁRNÍ ORDINACE

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE
S tradičním domácím cukrovím, 
bramborovým salátem  
a smaženým kaprem od nás

MVDr. Josef Kubeček
MVDr. Zora Urbanová
Bělohorská 61, Praha 6 – Břevnov
tel. /fax: 233 352 424


